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Innehåll Detta är Cints Års- och hållbarhetsredovisning. Den legala årsredo-
visningen hittas i avsnittet Rapporter. Hållbarhetsredovisningen på 
 sidorna 27–34, 42–46 och 93–98 är den lagstadgade hållbarhets-
rapporten i enlighet med Årsredovisningslagen.
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Varför Cint

Vi skapar bättre produkter och tjänster genom att 
underlätta insiktsbolagens kontakt med konsumenter 
och genom att förenkla snabba och storskaliga 
marknadsundersökningar.
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Cints historia
Cint har varit en pionjär när det gäller att skapa 
 innovativa tekniska lösningar för marknadsunder-
sökningar för insiktsindustrin sedan 1998. 

Företaget lanserade branschens första digitala 
marknadsplats för urval till undersökningar under 
2005. Konceptet fick stor popularitet och tillämpa-
des i hela branschen.

Sedan dess har Cint legat i framkant när det gäller 
att digitalisera och automatisera insiktsvärdekedjan 
genom innovativa tekniska lösningar.

1998 2005 2006 2008 2012 2014 2015 2016 2018 2019 2021

Grundades i Stockholm 
av Bo Mattsson

Engage by Cint 
 lanseras

Access 
by Cint lanseras

API:er (Application 
 Programming  
Interface) lanseras

Access Pro 
by Cint lanseras

Engage MR  
(Market Research)  
by Cint lanseras

Connect  
by Cint lanseras

20-årsjubileum firas

Förvärv  
av USA-baserade 
PSample

Förvärv av 
USA-baserade Lucid

Blev världens  
största konsument- 
nätverk för digitala  
marknadsundersökningar

Förvärv av  
Berlinbaserade  
GapFish

CPX (numera Cint Insight  
Exchange) lanseras

Internationell expansion med 
14 kontor över hela världen

GfK Strategiskt 
partnerskap

SurveyMonkey  
Strategiskt  
partnerskap

Förvärvat av 
Nordic Capital

Partnerskap med 
Kantar Enterprise 
(första av sitt slag 
i branschen)

Zappi Strategiskt 
partnerskap

Listas på Nasdaq  
Stockholm
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Idag är Cint en global mjukvaruaktör som är ledande 
inom digital insiktsinsamling. På Cint-plattformen 
finns Insights Exchange, världens största konsu-
mentnätverk för digitala marknadsundersökningar. 
Nätverket består av fler än 149 miljoner respondenter 
i över 130 länder och utgör grunden för mer än 4 500 
marknadsundersökningspaneler. 

Cint-plattformens överlägsna förmåga att auto-
matisera datainsamlingen från miljontals konsu-
menter globalt i Insight Exchange gör den till den 
mest kraftfulla och skalbara plattformen på 
 marknaden idag. 

Genom plattformen erbjuder Cint fler än 3 100 
B2B-kunder i 72 länder möjlighet att enkelt nå 
 miljontals konsumenter för att genomföra mark-
nadsundersökningar snabbt och i stor skala.

En global plattform för insikter

...får i realtid tillgång... ...till svar från... 
3 100+ B2B-kunder

i 72 länder... 

...149+ miljoner konsumenter  
i 130+ länder i över  

4 500 paneler

Automatiserad  
matchning baserad  

på djupgående  
profileringsdata
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industrin som drar ner hastigheten med vilken  
insikterna samlas in. Detta driver upp efter frågan 
på Cints tjänster och erbjudande. 

Cint effektiviserar värdekedjan för insikter

Cint möjliggör för företag att effektivisera affärs-
processer i hela insikts värdekedjan. I dag har steg 1, 
”Design”, och steg 3, ”Analys och rapportering” i 

värdekedjan genomgått signifikanta tekniska fram-
steg. Steg 2, ”Genomförande” är  fortfarande 
en  flaskhals som för många professionella i insikts-

Enkät- 
design

Enkät-  
programmering

Forsknings-  
metodik

RapporteringData-  
analys

Fält-  
arbete

Data- 
insamling och  
-bearbetning

Design Genomförande
STEG 1 STEG 2 STEG 3

Analys och rapportering
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Året i siffror

+41% Tillväxt i nettoomsättningen jämfört med 2020

138,9 MEUR  Nettoomsättning 3 100   B2B-kunder

149 miljoner    Anslutna individer

100 miljoner   Slutförda undersökningar

455   Heltidsanställda exklusive Lucid

Finansiell utveckling Operativa nyckeltal (KPI)

25,8 MEUR   Justerad EBITDA

+59%   Tillväxt i justerad EBITDA jämfört med 2020

+18,6%   Justerad EBITDA-marginal
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Viktiga händelser 2021

DECEMBER 
Cint ingick ett avtal om att förvärva 
100 procent av aktierna i Lucid. 
Förvärvet inleddes i oktober och 
slutfördes i december. 

FEBRUARI 
Handeln med Cints aktier på 
Nasdaq Stockholm inleddes 
efter en börsintroduktion.

JUNI  
Cint förvärvade GapFish GmbH, 
ett Berlinbaserat marknadsunder-
sökningsföretag som driver 
en av de största digitala konsu-
mentpanelerna i DACH-regionen 
(Tyskland, Österrike och Schweiz).

JULI 
Cint meddelade att NPD Group, 
ett av världens ledande marknads-
undersökningsföretag, kommer 
att samarbeta med Cint för att 
hjälpa till att hantera sin urvals- 
och datainsamlingsprocess. 

INNEHÅLL

INTRODUKTION 

Varför Cint 3

Cints historia 4

Året i siffror 7

Viktiga händelser 2021 8

Vd-ord 10

BOLAGET 

RAPPORTER

ÖVRIGT

Års- och  
hållbarhetsredovisning 2021

8Introduktion / Viktiga händelser 2021

Års- och  
hållbarhetsredovisning 2021



Viktiga händelser 2021

Den 1 juni 2021 förvärvade Cint GapFish GmbH, ett 
Berlinbaserat marknadsundersökningsföretag som 
driver en av de största panelgrupperna på nätet i 
DACH-regionen. Tyskland är den tredje största 
marknaden för marknadsundersökningar och styrs 
av några av de strängaste lagstiftningarna för per-
sonuppgiftsskydd- och personlig integritet i Europa. 
Genom förvärvet av GapFish kommer Cint att kunna 
förbättra sitt urvalserbjudande på nätet till kunderna 
och få åtkomst till en ytterligare målgrupp på mer än 
500 000 högt profilerade, förstklassiga responden-
ter med dubbel opt-in i Tyskland, Österrike och 
Schweiz. 

Den sammanslagna Cint och GapFish-organisa-
tionen kommer leverera ett förstklassigt utbud, hög 
kvalitet, genomförbarhet och senaste tekniken i 
DACH-regionen.

Den 30 december 2021 slutförde Cint förvärvet av 
Lucid Holdings LLC. Lucid är en plattform för under-
sökningsteknik (ResTech) som ger enkel åtkomst 
till förstapartsdata. Lucid har respondenter i mer än 
100 länder och gör det möjligt för vem som helst, 
inom alla branscher, att göra undersökningar med 
målgrupper på nätet och få de svar de behöver. 
Svaren visar på känslor, drivkrafter och beteenden 
hos målgrupper i befolkningen – data som kan 
användas för att bygga upp affärsstrategier, mäta 
effekten av digital reklam, publicera forskning och 
mycket mer. 

Den sammanslagna Cint- och Lucid-organisa-
tionen kommer att bli en global ledare inom digital 
insamling av insikter. Genom Cints europeiska arv 
och breda räckvidd i kombination med Lucids djupa 
åtkomst till amerikanska konsumenter kommer den 
kombinerade plattformen att ha en bred åtkomst 
till målgrupper i global skala. Marknadsplatserna 
och de kompletterande erbjudandena inom Media 
Measurement och Enterprise innebär en förbättring 
av erbjudandet till kunder och leverantörer. 

ÅR 2021 
Fusioner och förvärv (M&A) är en integrerad del av Cints tillväxtstrategi och Cint utvärderar kontinuerligt potentiella 
transaktioner. Under 2021 genomförde Cint två viktiga förvärv:  GapFish GmbH och Lucid  Holdings LLC.
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2021 var ett framgångsrikt år för Cint. I februari 
nådde vi genom börsnoteringen på Nasdaq Stock-
holm en viktig milstolpe i bolagets 23-åriga historia. 
I december kunde vi konstatera att vi realiserat den 
strategi som fastställdes i samband med note-
ringen. Vi levererade på alla viktiga mål – nettoom-
sättningen ökade med 41,4 procent och justerad 
EBITDA-marginal  förbättrades med två procenten-
heter till 18,6 procent. Det är glädjande att båda våra 
kundsegment, etablerade insiktsbolag och teknik-
drivna insikts bolag, liksom alla tre regionerna: Nord- 
och Sydamerika, EMEA och APAC bidrog positivt till 
den här utvecklingen. 

Nettoomsättningen i region Nord- och Sydamerika 
ökade med 40 procent, i EMEA med 46 procent och 
i Asien med 28 procent, drivet av ett högt kundintag 

samt en stark tillväxt i den befintliga kundbasen. 
Vi ser en fortsatt tillväxt på den underliggande 
insiktsmarknaden i alla regioner, i hög grad driven av 
ökad digitalisering och framväxten av teknikdrivna 
aktörer. De viktigaste tillväxtindikatorerna har också 
utvecklats positivt. I slutet av året hade vi mer än 
3 100 kunder; en ökning med nästan 600 kunder 
jämfört med 2020. Under året genomförde Cint 
mer än 100 miljoner undersökningar globalt – en 
fantastisk prestation. Parallellt vann vår innovativa 
digitala annonsmätningslösning utan cookies, som 
vi utvecklat tillsammans med vår kund Zappi, ett 
eftertraktat branschpris tillsammans med i-Com.

En ledande  
global aktör inom  
digital insamling  
av insikter 
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Med ambitionen att skapa ett mer hållbart företag 
utvecklade Cint under 2021 en mer omfattande 
 hållbarhetsstrategi. Fokus i strategin är på den 
påverkan som Cint har på människor, affärer och 
på vårt samhälle. Strategin tydliggör också vårt 
huvudsakliga bidrag till ett mer hållbart samhälle 
– vår förmåga att göra det möjligt för globala 
 konsumenter att få sina röster hörda.

Vår förvärvsstrategi, vilken tydliggjordes i sam-
band med noteringen, är ett viktigt fokusområde. 
I juni gjorde vi vårt första förvärv som publikt bolag 
när vi för värvade GapFish. Det Berlinbaserade 
 bolaget är ett marknadsundersökningsbolag med 
världens största ISO-certifierade onlinepanel i 
DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz). 
I december förvärvade vi amerikanska Lucid som 
driver en teknikplattform som erbjuder enkel åtkomst 
till förstapartsdata från respondenter. Genom sam-
manslagningen av de här bolagen kommer vi kunna 
erbjuda våra kunder en oöverträffad global räckvidd 
och än mer avancerade tjänster inom automatiserad 
inhämtning av konsument insikter. Integrationsarbetet 
bedrivs i hög takt och arbetet för att realisera syner-
gier fortlöper enligt plan. 

Förvärven stärker vår marknadsposition ytterligare 
liksom det värde som vi tillför kunderna. Som ett 
resultat har styrelsen fastställt nya ambitiösa finan-
siella mål. På medellång sikt ska Cint bibehålla en 
årlig organisk tillväxt i nettoomsättningen om minst 
25 procent samt uppnå en EBITDA-marginal om 
minst 25 procent.

Samtidigt som vi ser fram mot att leverera ännu 
ett år med tillväxt under 2022 så står vi inför en 
utmanande makro-politisk situation med global 
påverkan. Våra tankar går till de miljontals människor 
som har drabbats av kriget och vi hoppas på en 
snabb fred. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra kunder, 
 partners, aktieägare och fantastiska kollegor för 
det hårda arbete och de fina framgångar som vi till-
sammans levererade under förra året. Jag ser fram 
mot ett lika händelserikt och framgångsrikt 2022. 

Tom Buehlmann
Vd

”I februari nådde vi, 
genom börsnoteringen 
på Nasdaq Stockholm, 
en viktig milstolpe 
i bolagets 23-åriga 
historia.”
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Den globala insiktsmarknaden spänner över insikts-
aktiviteterna från datainsamling till rapportering 
och leverans av insikter. Marknadsundersöknings-
byråer, teknikbaserade plattformar för insikter och 
konsultföretag samlar insikter, antingen direkt 
från panelpartners och marknadsplatser eller från 
mjukvaru plattformar som Cint. 

Marknadsutsikter
Cint är verksamt på den globala 
insiktsmarknaden och underlättar 
insamlingen av insikter genom sin 
mjukvaruplattform.
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Det etablerade segmentet omfattar traditionella 
metoder för marknadsundersökningar, exempelvis 
enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Det teknikdrivna 
segmentet fokuserar istället på forskningsmetoder 
som möjliggörs med ny teknik, självbetjäningsplatt-
formar och analys av nättrafik. Tjänster som inte är 
inriktade på insamling av primärdata, till exempel 
 rådgivning och konsulttjänster, branschrapporter 
och forskning, ingår i rapporteringssegmentet.

Nord- och Sydamerika är den största regionen 
och den mest mogna marknaden för målgrupps-
analys av konsumenter. EMEA är mer fragmenterat 

i mognadsgrad och APAC-marknaderna befinner 
sig fortfarande jämförelsevis i början av mognads-
cykeln.

Cints direkt adresserbara marknad består av 
marknaderna för digital målgruppsanskaffning och 
annonsverifiering och uppskattades 2020 vara värd 
ca 3,9 MEUR. Det digitala målgruppssegmentet har 
under många år gynnats av digitaliseringen. 2020–
2021 ökades takten på grund av Covid-19-pande-
min, när allt fler undersökningar gick från att vara 
offline till online. Marknaden för annonsverifiering 

förväntas växa kraftigt, drivet av ett ökat tryck 
på att förbättra avkastningen på marknadsförings-
investeringar. 

Cints adresserbara marknad förväntas framöver 
att växa med cirka tio procent per år (genomsnittlig 
årlig tillväxttakt, CAGR) under 2020–2025, där mark-
naden för annonsverifiering förväntas växa med 
18 procent och marknaden för digitala målgrupper 
med åtta procent. Inom denna  marknad förväntas 
mjukvaruplattformarna växa med 24–28 procent 
årligen.

  Etablerad insiktsmarknad
  Teknikbaserad marknad
  Rapportering

CAGR 2019–2020
  Nord- och Sydamerika 2,5%
  Europa, Mellanöstern och Afrika – 0,2%
  Asien och Oceanien 2,8%

  Marknaden för digitala målgrupper
  Marknaden för annonsverifiering

202020192018 2024202320222021

CAGR
2018–2020

5%

13%

1%

2018

MEURMEUR MEUR

~ 18%

~ 2.7

~ 3.2

~ 3.9

~ 6.3

~ 82%

2019

~ 20%

~ 80%

2020

~ 18%

~ 82%

2025

~ 25%

~ 75%

CAGR
2020–2024

~ 18%

~ 8%

5%CAGR
5%

5%CAGR
~ 21%

CAGR
~ 10%

57%28%

15%

80 MEUR 

Globala insiktsmarknaden 
(2018–2020)

Cints direkt adresserbara 
marknad (2018–2025)

Globala insiktsmarknaden  
per region (2020)

34

23

22

80

35

21

22

78

34

19

20

72

Källa: ESOMAR Global Market Research 2021 Källa: ESOMAR Global Market Research 2021

Källa: ESOMAR Global Market Research 2019–2021, ESOMAR 
Global Prices Study 2021 and IDC – Worldwide Advertising 
Technology Forecast, 2021-2025
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På kundsidan finns både teknikdrivna och etablerade 
bolag som söker insikter om konsumenterna. Cints 
affärsmodell stöder båda kundsegmenten genom 
att hjälpa till att digitalisera etablerade kunder 
och genom att ge teknikdrivna kunder tillgång till 
omfattande målgrupper. 

Mjukvaruplattformen Cint
Cint driver en internt utvecklad molnbaserad mjuk-
varuplattform med möjlighet att enkelt och i realtid 
matcha kundernas undersökningar mot en bred 
bas av konsumenter som valt att ansluta sig till 
 plattformen. 

Mjukvaruplattformen fungerar som ett bilateralt 
ekosystem, vilket tillgodoser både kundernas behov 
av marknadsundersökningar och gör det möjligt för 
leverantörer av konsumentpaneler att hantera och 
tjäna pengar på sitt nätverk av anslutna individer 
genom att använda Cints plattform. 

Cints mjukvaruplattform är tillgänglig för kunderna 
genom API-integrationer, vilka kopplar plattformen 
till kundens egen IT-miljö, och genom Cints nät-
baserade användargränssnitt. På utbudssidan kan 
panelleverantörer ansluta till plattformen via API:er 
eller hantera de anslutna konsumentpanelerna 
direkt på Cints plattform. 

Plattformen är modulär och byggd för skalbarhet 
med funktionalitet som är inriktad på att lösa en 
mängd utmaningar inom branschen. Under 2021 
hanterade Cints plattform 100 miljoner genomförda 
undersökningar. I slutet av 2021 kunde Cint erbjuda 
sina fler än 3 100 företagskunder anslutningar till 
över 149 miljoner konsumenter i mer än 130 länder 
genom över 4 500 paneler som drivs av över 550 
leveranspartners. 

Affärsmodell 
och mjukvaru-  
plattform
Genom att möjliggöra digital insamling 
av konsumentinsikter är Cint en ledare 
som befinner sig i navet av den globala 
insiktsvärdekedjan. 
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Cints mjukvaruplattform

API API

User  
interface Hosting

Engage

ProduktIntegrationerIntegrationerProdukterKunder

3 100+ företags- 
kunder

149 000 000+ 
anslutna 

konsumenter

Enkel tillgång i realtid...

Möjliggör ökad effektivitet genom en skalbar och harmoniserad  
process för insiktsinsamling med global räckvidd

Kopplar samman leveranspartners med ett globalt  
nätverk av B2B-kunder via en plattform

...till en global respondentbas

Kundsidan MJUKVARUPLATTFORM Leveranssidan

Leveranspartners

Access

Access 
Pro

Access 
Enterprise

Connect

Track

Plattformsfunktioner
Pricing and feasibility
Profiling and data quality
Programmatic fulfilment
Reconciliation & invoicing

Värdeerbjudanden
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Cint erbjuder flera produkter som gör det möjligt för kunderna att få åtkomst till plattformen. Kunderna kan 
samla in konsumentinsikter genom produkterna Access, Access Pro, Access Enterprise, Track, Connect och 
Engage, vilka alla är utformade och optimerade för att tillgodose olika behov och preferenser. 

Kundprodukter

Access lanserades 2012 och är ett offert- och beställningsverktyg som riktar sig till kunder som söker konsu-
mentinsikter på den öppna marknaden. Produkten ger åtkomst till anslutna konsumenter genom ett enkelt 
och användarvänligt gränssnitt med möjlighet att omedelbart bedöma kostnaden och genomförbarheten för 
en insiktsförfrågan och göra en beställning av en tydligt definierad målgrupp.

Access Pro lanserades 2014 och är ett verktyg för hantering av insikter, vilket gör det möjligt för användare 
att skapa komplexa och sofistikerade urvalskonfigurationer genom att kombinera marknadsplatser med 
ad hoc- och interna paneler. Utöver de funktioner som ingår i Access, är Access Pro avsedd för kunder som 
vill ha en plattform som inte är knuten till en särskild leverans. Detta innebär att de kan välja fritt mellan alla 
fyra leverantörskällor – den öppna marknaden, den privata marknaden, ad hoc- paneler och interna paneler 
– med bättre kontroll över processen för insiktsinsamling och leverans. 

Access Enterprise lanserades 2018 och är en komplett plattform för hantering av urval som erbjuder ytter-
ligare egenskaper, inklusive dataåtkomst till omvärldsbevakning för att få insikter, samt gör det möjligt för 
 kunderna att driva hela sitt marknadsundersökningsarbete och urvalshanteringsverksamhet på en enda 
plattform. Access Enterprise riktar sig till större företag och marknadsundersökare med mer komplexa behov 
som kräver en strategisk teknikpartner för outsourcing av hela urvalshanteringen från början till slut. Access 
Enterprise gör det möjligt för kunden att utvidga verksamheten och hantera flera nätbaserade panelkällor, 
bygga privata marknadsplatser, skapa standardiserade processer och hantera arbetsflöden i hela leverans-
kedjan inom insiktsbranschen. Cint erbjuder också ärendehanteringstjänster, kundsupport och underhålls-
avtal för Access Enterprise-kunder som täcker den garanterade drifttiden. 
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Track lanserades som en separat produkt i slutet av 2020 och är en uppdaterad version av ett verktyg för 
att spåra till exempel varumärkesutveckling, varumärkeslojalitet och köpavsikt över tid och på löpande basis. 

Track är tillgängligt via användargränssnitt och API:er och gör det möjligt för kunden att skapa återkom-
mande studier för att identifiera trender inom vissa målgrupper. Kunden kan omedelbart bedöma urvals-
storlek, kostnad och genomförbarhet för hela perioden med automatisk uppfyllelse varje gång. Track riktar 
sig till kunder som är intresserade av att utvärdera varumärkespreferens eller varumärkesuppfattning över 
tid för att kunna fatta affärsbeslut och analysera effekten av särskilda initiativ. 

Connect lanserades 2016 och är ett verktyg för målgruppsinsikter som identifierar och analyserar vilka mål-
grupper som tittar på annonser och innehåll på nätet, samt visar effekten av marknadsföringskampanjer. 
 Produkten är tillgänglig via användargränssnitt eller API:er med realtidsdata och optimerar reklamkampanjernas 
effektivitet genom att validera målgrupper, profilera dem som ser annonserna och möjliggöra för kunderna 
att optimera kampanjerna i realtid. Connect riktar sig till företag som vill förstå räckvidden och effekten av sin 
digitala marknadsföring. 

Cints erbjudande på utbudssidan, Engage, lanserades på nytt 2012 med nya gränssnitt och funktioner. 
Engage ansluter panelpartners till Cints företagskunder via bolagets mjukvaruplattform. Åtkomsten till en 
bred bas av företagskunder möjliggör nya och ökade intäktsströmmar för panelpartners genom att öka anta-
let undersökningsförfrågningar som skickas till deras paneler. API:erna som ingår i Engage, gör det möjligt 
för leveranspartners att integreras med Cints plattform för enkel åtkomst, ger detaljerad information om 
 tillgängliga undersökningar och kontrollfunktioner i syfte att hantera flödet av anslutna konsumenter till 
undersökningar. Partners kan också använda Engage som det primära gränssnittet för att kommunicera 
med Cint och hålla sina panelers virtuella gemenskaper med fler än 300 profileringspunkter uppdaterade 
med Cint-plattformen på ett GDPR-kompatibelt sätt.

Som en aktör i mitten av ett tvåsidigt nätverk drar Cint nytta av att ju fler konsumenter som ansluter sig 
desto mer ökar värdet för företagskunderna på plattformen. Antalet företagskunder kan ha samma effekt 
på de anslutna konsumenterna, vilket resulterar i ett ökat momentum av högre tillväxt när antalet anslutna 
konsumenter ökar.
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Urvalsautomatisering 
och projektledning

Målet är att hitta rätt respondenter för marknadsundersökningsprojekt. 
Detta kan vara en utmaning oavsett storlek eftersom man försöker hitta 
rätt urvalssammansättning bland leveranskällorna samtidigt som man 
fastställer genomförbarheten, fyller kvoter, uppskattar kostnader och 
snabbt och effektivt måste hantera alla rörliga delar.

Cints självbetjäningsverktyg och API-portfölj är inriktade på urvals-
automatisering och dess projektledningsfunktionaliteter ger betydande 
effektiviseringar i alla processer och frigör tid för yrkesverksamma inom 
insiktsindustrin så att de kan fokusera på det de gör bäst – att generera 
insikter för kunderna. 

Hantering av annonseffektivitet 
och Connected Data

Ett splittrat medielandskap, tredjepartskakornas försvinnande och andra 
 trender på marknaden gör det allt svårare att spåra effektiviteten i reklam och 
innehållsmarknadsföring, samt att rikta sig till rätt kunder vid rätt tidpunkt med 
rätt innehåll. 

Cint gör det både smidigt och enkelt att mäta effekten av annonser och 
innehåll i förhållande till den avsedda målgruppen. Cints Connected Data- 
lösning hjälper marknadsförare att finjustera sina varumärkesstrategier för att 
nå de målgrupper som betyder mest i framtiden och långt efter att tredjeparts-
kakorna har fasats ut. 

Typer av lösningar 
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Genom att använda Cint kan 
SurveyMonkey erbjuda direkt åtkomst 
till målgrupper globalt i en smidig 
och enkel användarupplevelse från 
ax till limpa. 

Idag gör Cints API för köpare det möjligt för kunder som SurveyMonkey att 
 transformera och accelerera varje steg i informationsinsamlingen. Den använder 
 avancerad automatisering för optimal verksamhetseffektivitet och erbjuder rik 
funktionalitet och enkel åtkomst till Cint Insight Exchange, världens största konsu-
mentnätverk för digitala marknadsundersökningar. Genom att ge åtkomst till 
tusentals leverantörer via en enda kanal, en förmåga till enkel integration, kan 
denna modell dramatiskt sänka driftskostnaderna och eliminera alla manuella steg 
där mänsklig inblandning behövs. Cint gjorde det möjligt för SurveyMonkey att:
• Utvidga räckvidden för SurveyMonkeys målgruppspanel från ett land till fler 

än 100 länder i hela världen.
• Dramatiskt öka sin globala räckvidd för respektive målgrupp till 80 miljoner 

tack vare Cints API för köpare.

URVALSAUTOMATISERING OCH PROJEKTLEDNING

Cint gör det möjligt för SurveyMonkey (Momentive.ai) att skala 
upp sitt erbjudande och nå exponentiella globala målgrupper

Fallstudie
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”Tillsammans revolutionerar StatSocial 
och Cint marknadsundersöknings-
program genom att slå samman olika 
målgrupper med robusta datapunkter 
i ett kombinerat ekosystem.”
David Barker, Vd för StatSocial

De nya lösningarna sammanför Cints miljontals djupt profilerade respondenter 
med StatSocials kartläggning av 1,3 miljarder konton för sociala medier hos 
300 miljoner verifierade individer. 

Det robusta partnerskapet kombinerar kraften i de båda respektive plattfor-
marna och berikar respondenternas profilering med ett stort antal datapunkter i 
ett samtyckes- och regelefterlevnadsstyrt ekosystem. Genom att koppla samman 
data från Cint och StatSocial kan forskare och marknadsförare uppnå en detaljerad 
profileringsnivå för att skräddarsy målgrupper som är snävt målgruppsinriktade, 
inklusive svåråtkomliga företagsgrupper, för sina undersökningar.

HANTERING OCH CONNECTED DATA

Cint och StatSocial samarbetar för att erbjuda en  lösning  
med Connected Data för verksamma inom insiktsindustrin

Fallstudie
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Transformation av  
insiktsverksamheten

Marknadsundersökningsprojekt och fältarbete med urval blir alltmer 
 komplexa i takt med att branschen globaliseras och det blir alltmer 
 komplicerat att bibehålla den nödvändiga helhetsbilden. Cint hjälper 
 företag oavsett storlek att accelerera sina insiktsverksamheter. 

Cint erbjuder en i mycket hög grad automatiserad lösning ”från offert till 
faktura” för storskaliga organisationer i syfte att ändamålsenligt digitali-
sera sin affärsverksamhet och optimera resurserna för att uppnå maximal 
effektivitet. Cint erbjuder allt från integrering av äldre system, till att minska 
manuella processer och synkronisera flera urvalskällor, till att standardi-
sera innehåll och arbetsflöden.

Målgruppshantering och 
intäktsgenerering

Med Cint blir det lätt för företag att hålla digitala communities växande, enga-
gerade, nöjda och aktiva. Lösningen för panelhantering är en allt-i-ett-lösning 
för att hålla alla digitala communities aktiva, engagerade och sunda, vilket ger 
ägarna möjlighet att enkelt övervaka och tjäna pengar på sina målgrupper. 

Den som äger ett community kan ansluta sig till Cints globala panelnätverk, 
oavsett om de skapar ett nytt digitalt community eller migrerar ett befintligt, 
och de kan utan ansträgning dra nytta av nya intäktsströmmar genom att 
matcha medlemmarna med en stor mängd nätundersökningar.

Typer av lösningar 
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Med Cint optimerade 
GfK sin verksamhet 
och leveranskedja för 
datainsamling för att 
snabbare kunna leverera 
insikter och analyser till 
kunderna.

Genom att arbeta med Cint uppnår GfK: 
• Minskade kostnader för datainsamling: GfK kan 

minska urvalskostnaderna genom att utnyttja 
effektivitetsvinster i leveranskedjan och optimera 
leverantörerna på ett smartare sätt genom att 
prissättningen är tillgänglig för GfK:s projekt ledare 
i realtid.

• Snabb projektstart, fältarbete och leverans: GfK 
kan spara mycket tid i sitt undersökningsarbete 
och sin uppföljning av konsumentinsikter genom 
att eliminera manuella arbetsuppgifter som är 
kopplade till beställning och projektgenomför-
ande samt slutförande.

• Effektivare fakturering: Den tid som går åt till att 
stämma av flera leverantörers inköpsorder och 
fakturor minskar avsevärt.

• Optimerad resursallokering: Interna team optime-
ras och flyttar från manuella, repetitiva uppgifter 
till mer värdeskapande uppgifter.

• Minskade teknikkostnader: GfK kunde snabbt 
ansluta sina egna och sina strategiska leveran-
törers paneler till Cint-plattformen. Det innebar 
att man undvek de höga kostnaderna med att 
integrera API:er från flera partners och skyndade 
på arbetet mot en enkel datainsamling.

FÖRETAGSTRANSFORMATION

Cint hjälper GfK att effektivisera affärsprocesserna  
för urvalsleveranskedjan i hela ekosystemet

Fallstudie
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Mål

25%   Organisk försäljningstillväxt Cint strävar efter att bibehålla en årlig 
organisk nettoomsättningstillväxt på 
minst 25 procent på medellång sikt

Cint strävar efter att uppnå en EBITDA-
marginal på minst 25 procent på 
medellång sikt

Cint strävar efter att återinvestera 
kassaflöden i tillväxtinitiativ och kommer 
på kort sikt inte lämna årlig utdelning

Utdelningspolicy

25%   EBITDA-marginal

Finansiella mål Resultat 2019-2021

Cints styrelse har godkänt finansiella mål som är kopplade till 
bolagets tillväxtstrategi. Efter förvärvet av Lucid under fjärde 
kvartalet 2021 höjdes målen för organisk försäljningstillväxt 
respektive EBITDA från 20 till 25 procent. 

 2019 2020 2021

Organisk tillväxt, %1) 25 27 35

EBITDA-marginal, % 6,7 13,5 4,4

Justerad EBITDA-marginal, % 10,2 16,6 18.6 

1)  Förändring i nettoomsättningen jämfört med samma period föregående år,  

justerat för förvärv/avyttringar. Rapporterat av Cint Group AB. 
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1
Ökad ”share of wallet” 

hos etablerade 
insiktsföretag

2
Växa med de  

teknik- och insiktsdrivna 
företagen

3
Att vinna nya kunder, 

särskilt på framväxande 
marknader

4
Bredda 

mjukvaruplattformen 
och produktportföljen

5
Utveckla  

värdeerbjudandet genom 
fusioner och förvärv

För att uppnå Cints finansiella mål om lönsam tillväxt 
och upprätthålla dess position som en ledande global 
mjukvaruaktör inom insiktsindustrin har Cint tagit fram 
en ambitiös tillväxtstrategi med fokus på fem områden: 

Strategi

  Organiska initiativ   Icke-organiska initiativ
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Ökad ”share of wallet” hos  
etablerade insiktsföretag 

Cint har en lojal kundbas som består av mer än 
3 100 företagskunder fördelade på flera olika bran-
scher i 72 länder. Cints kunder har en hög grad av 
lojalitet och bolaget ser en ökad ”share of wallet” 
när en kund väl är helt integrerad med Cint som 
dess teknikleverantör. Cint har en strategi för att 
ytterligare öka ”share of wallet” från sina befintliga, 
etablerade insiktskunder genom att möjliggöra en 
digitaliseringsresa för dessa kunder. 
 

Växa med de teknik-  
och insiktsdrivna företagen

Cint har tagit flera initiativ för att fortsätta att utveck-
las parallellt med snabbväxande, teknikdrivna före-
tag. För det första ser företaget sina teknikbaserade 
kunder som kanalpartners och arbetar aktivt för att 
ha rätt värdeerbjudande som möter behoven hos 
teknikdrivna företag. Detta beror både på ett starkt 
API-erbjudande och på att det finns en naturlig 
passform mellan Cint och sådana företag i värde-
kedjan. Teknikdrivna företag är programmatiska till 
sin natur och söker programmatiska partners likt 
Cint som gör det möjligt för dem att utnyttja tekni-
ken som en hävstång. För det andra har Cint förfinat 
sin försäljningsprocess för att uttryckligen rikta in 
sig på teknikdrivna företag genom att investera i en 
förbättrad försäljningsprocess och genom att noga 
följa och samarbeta med slutkunder som vill ta 
 tillbaka marknadsundersökningar internt och söker 
direkta relationer med företag som Cint som möjlig-
gör inhämtning av insikter.  

Att vinna nya kunder, särskilt på  
framväxande marknader

Cint är en ledande mjukvaruplattform för insamling 
av digitala insikter i EMEA, samt Nord- och Sydame-
rika. Den geografiska expansionen innebär ett fort-
satt fokus på att utöka den starka positionen i USA, 
samt att expandera på framväxande marknader. 
Bolaget planerar att expandera till nya länder, främst 
på tillväxtmarknader inom APAC, Afrika och Mellan-
östern där Cints strategi är att tillgodose de lokala 
aktörernas behov genom en lokal närvaro. Detta 
inkluderar optimering av försäljningsprocessen och 
fortsatta investeringar i leveransbasen. I USA vill Cint 
fortsätta att utnyttja sin bas och historiska framgång 
bland teknikdrivna kunder, inklusive ytterligare opti-
mering av försäljningsprocessen och investeringar i 
API-baserade plattformsintegrationer.  

Bredda mjukvaruplattformen  
och produktportföljen

Mjukvaruplattformen är kärnan i Cints kunderbju-
dande och bolaget har ett kompetent utvecklings-
team som kontinuerligt utvecklar plattformen 
genom att addera kompletterande funktionalitet. 
Cint har under de senaste åren lagt till flera funk-
tioner som har varit mycket uppskattade av före-
tagskunderna, bland annat produkterna Connect 
och Access Enterprise. Cint anser att det framöver 
finns potential att vidareutveckla plattformen genom 
att lägga till egenskaper som stärker företagets kon-
kurrensposition och ytterligare förbättrar kundnöjd-
heten. Fokus ligger på att öka kundvärdet genom att 
förbättra det nuvarande erbjudandet och expandera 

till nya nischer på marknaden, t.ex. mikroundersök-
ningar, vidareutveckla prissättningsmodellen för att 
säkerställa kundlojalitet, tillväxt och lönsamhet, samt 
optimera plattformsmekaniken för att öka värdet av 
varje transaktion som görs på plattformen. 

Utveckla värdeerbjudandet  
genom fusioner och förvärv

Fusioner och förvärv (M&A) är en integrerad del av 
Cints tillväxtstrategi och Cint utvärderar kontinuer-
ligt olika förvärvsmål. Cints potentiella förvärvsmål 
kan kategoriseras i tre typer, vilka bygger på olika 
rationaler för fusioner och förvärv:
1. Öka antalet panelpartners och respondenter på 

viktiga strategiska marknader, vilket möjliggör 
en ökad nettoomsättning och högre lönsamhet.

2. Skala upp storleken på den öppna marknads-
platsen, vilket kommer att öka värdet av Cints 
plattform och därmed inträdesbarriären, eller

3. Förvärva ny teknik, vilket leder till nya intäkts-
möjligheter genom att utöka den adresserbara 
marknaden.

Strategin för fusioner och förvärv gör det möjligt 
för Cint att förbättra sitt värdeerbjudande genom att 
förvärva teknik eller storlek, vilket ytterligare stärker 
Cints marknadsposition i centrum av den globala 
insiktsmarknaden. 

Genom förvärvet av GapFish stärkte Cint sitt nät-
verk av anslutna individer i DACH regionen. Genom 
förvärvet av Lucid stärktes Cints nätverk av anslutna 
individer i USA och inom Ad Measurement – en ny 
intäktskälla för bolaget.

1

2

3

4

5
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Hållbarhet
Vår bransch och vårt samhälle transformeras av 
globala megatrender. Vi står inför många olika 
 globala utmaningar samtidigt inom områden som 
hälsa,  ekonomi, geopolitik och klimat. Det finns en 
bred medvetenhet om att återhämtningen både 
under och efter Covid-19-pandemin måste vara 
socio ekonomiskt hållbar och inriktad på att säker-
ställa att ökningen av den globala medeltemperatu-
ren inte överstiger 1,5 grader. Som en konsekvens 
förväntas efterfrågan på digitala och hållbara lös-
ningar att öka inom alla branscher och sektorer.

Insiktsbranschen och Cint spelar en nyckelroll när 
det gäller att göra det möjligt för företag att förstå 
intressenternas och konsumenternas förväntningar. 
Kärnan i Cints affärsmodell är att leverera på dessa 
förväntningar. Genom sin plattform erbjuder Cint fler 
än 3 100 företagskunder möjlighet att få kontakt 
med miljontals globala konsumenter och genomföra 
marknadsundersökningar snabbt och i stor skala. 
Cint ansluter företag till världens mest diversifierade 
grupp av paneldeltagare och panelpartners, vilket 
gör det möjligt för globala konsumenter att göra sina 
röster hörda. Totalt når Cint mer än 149 miljoner 
konsumenter i fler än 130 länder.

 Det övergripande hållbara värde som Cint skapar 
sammanfattas av möjligheten att hjälpa kunderna 
att ersätta tidskrävande och fysiska aktiviteter med 
effektivare digitala lösningar som gör det möjligt för 
diversifierade röster från hela världen att höras och 
lämna synpunkter.

 Cint förser sina kunder och samhället i stort med 
insikter om lösningar på vår tids nya globala utma-
ningar. På marknaden och bland Cints kunder finns 
en ökad förståelse för hur digital transformation och 
innovation kan användas för att möjliggöra hållbar-
het. Cints målsättning är att använda företagets 
kompetens och erfarenhet för att påverka samhället 
utanför bolagets direkta affärsintressen.

Genom sin plattform erbjuder Cint fler än 
3 100 företagskunder möjlighet att omedelbart 
och enkelt få kontakt med miljontals globala 
konsumenter och genomföra marknads- 
 undersökningar snabbt och i stor skala. Detta 
är ett sätt för globala konsumenter att göra sina 
röster hörda. Totalt når Cint mer än 149 miljo-
ner konsumenter i fler än 130 länder. På så sätt 
bidrar Cint till ett mer hållbart samhälle. 
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En skalbar och hållbar affärsmodell
Storskaliga målgrupper
Cints affärsmodell för delad ekonomi gör det möjligt för företag att få åtkomst 
till globala målgrupper i stor skala, så att de kan samla in konsumentinsikter 
digitalt utan att behöva vara fysiskt närvarande. Cint använder teknik för att 
ansluta företag till världens mest diversifierade grupp av paneldeltagare och 
panelpartners, vilket gör det möjligt för globala konsumenter att göra sina 
röster hörda.

Automatiserad enkelhet
Cint har åtagit sig att ligga i framkant inom insiktsbranschen när det gäller 
efterlevnad och personuppgiftsskydd. FN klassificerar integritet som en grund-
läggande mänsklig rättighet och Cint arbetar för att kontinuerligt upprätthålla 
och förbättra personuppgiftsskyddet för sina medarbetare, kunder, partners 
och paneldeltagare.

Konstant innovation 
För att minska insiktsbranchens miljöpåverkan skapar Cint en universell teknik 
för insiktsinsamling som gör det möjligt för fler företag att flytta icke-uppkopp-
lade marknadsundersökningar till nätet. Kärnan i Cints verksamhet är innovativ 
teknik eftersom bolaget strävar efter att ligga i framkant när det gäller digital 
transformation inom insiktsbranschen. 

Medarbetare och resultat av högsta klass
Medarbetarna är Cints viktigaste tillgång och företaget är stolt över att ha en 
av de mest diversifierade globala arbetsstyrkorna inom dagens teknikbransch. 
Cint har åtagit sig att upprätthålla och förbättra hälsa, välbefinnande, mång-
fald, lika möjligheter och inkludering, och gör detta genom att rekrytera 
talanger, fokusera på lärande och utveckling samt att fokusera på proaktivt 
stöd till medarbetarna.

Hållbarhetsstrategi
I syfte att skapa ett mer hållbart företag har Cint under 2021 utvecklat en 
 hållbarhetsstrategi. Strategin fokuserar på Cints påverkan på medarbetare, 
affärer och samhället. Det övergripande hållbarhetsmålet för Cint är att skapa 
ett  hållbart värde för kunder, medarbetare, ägare, branschen och samhället.

Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet har spelat en 
central roll vid utvecklingen av Cints hållbarhetsstrategi eftersom företaget har 
åtagit sig att leverera på sin del av dessa krav senast 2030. 

Cints hållbarhetsstrategi består av tre fokusområden:
1. Vi är rättvisa och jämlika
2. Vi skapar affärsvärde
3. Vi skapar socialt värde

Inom dessa fokusområden har åtta väsentliga hållbarhetsfrågor inkluderats. 
För varje väsentlig fråga har relevanta hållbarhetsmål antingen fastställts eller 
så kommer de att fastställas. Rutiner för att följa upp företagets framsteg har 
eller kommer att identifieras och fastställas. Hållbarhetsstrategin utgår från 
Cints väsentlighetsanalys om genomfördes under 2020. 

Läs mer om Cints väsentlighetsanalys på sidan 93. 
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HållbarhetsfrågorFokusområden

Cints hållbarhetsstrategi

Bidragande påverkan

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA1

2

3

1. Hälsa och välbefinnande för alla medarbetare

4. Innovation

2. Mångfald, jämlikhet och inkludering

5. Personuppgiftsskydd och personlig integritet

8. Mot en nettonollekonomi för insikter

3. Miljöpåverkan

6. Etisk och lönsam tillväxt

Vi är 
rättvisa och  

jämlika

Vi skapar 
affärsvärde

Vi skapar 
socialt värde

7. Påverkan på samhället
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Eftersom medarbetarna är Cints mest värdefulla 
 tillgång har företaget åtagit sig att erbjuda rättvisa 
jobb och likabehandling för alla sina medarbetare 
och sina leverantörer. Dessutom är bolaget fast 
beslutet om att stödja stödja omvärlden genom att 
att möjliggöra utveckling och välstånd. Cint strävar 
efter att uppnå en jämn könsfördelning bland med-
arbetarna och tillämpar lika möjligheter vid rekryte-
ring, personalutveckling och lönesättning. 

Ett övergripande mål för Cint är att se till att alla 
medarbetare i företaget känner sig respekterade av 
kollegor och chefer och att säkerställa en hälsosam, 
lärande och inkluderande arbetsplats som bidrar till 
att de övergripande affärsmålen nås. Viktiga verktyg 
som används är bland annat att rekrytera talanger, 
fokusera på lärande och utveckling samt att foku-
sera på proaktivt stöd till medarbetarna. 

Hälsa och välbefinnande för alla medarbetare
För Cint innebär hälsa och välbefinnande för alla 
medarbetare att skapa förutsättningar för en men-
talt och fysiskt frisk arbetsstyrka. Detta inkluderar 
ett flexibelt arbetsliv. Företaget är också medvetet 
om vikten av att göra det möjligt för medarbetarna 
att utvecklas och göra karriär. 

Regelbundna undersökningar är ett viktigt verktyg 
för företaget för att följa upp medarbetarnas hälsa 
och välbefinnande. Ett annat viktigt verktyg är att 
övervaka sjukfrånvaro och arbetsplatsolyckor. För 
att förebygga ohälsa erbjuder företaget förmåns-
paket för hälsa och välbefinnande. 

Vi är rättvisa och jämlika1
INNEHÅLL

INTRODUKTION 

BOLAGET 

Marknadsutsikter 13

Affärsmodell 15

Lösningar 19

Mål och strategi 24

 Hållbarhet 27

Aktien 35

RAPPORTER

ÖVRIGT

Års- och  
hållbarhetsredovisning 2021

30Bolaget / Hållbarhet

Års- och  
hållbarhetsredovisning 2021



För att stödja åtagandet om att säkerställa medar-
betarnas hälsa och välbefinnande har Cint under 
året fokuserat på kommunikationen med medarbe-
tarna kring konsekvenserna av att under pandemin 
arbeta på distans. En majoritet av Cint́s medarbe-
tare har under året arbetat på distans. Två under-
sökningar har genomförts för att följa upp medarbe-
tarnas välbefinnande, engagemang och säkerhets-
aspekter i samband med distansarbete. En kom-
mitté för återgång till kontoret (return to office, RTO) 
med representanter från alla Cint-arbetsplatser bild-
ades efter sommaren och har arbetat med riktlinjer 
för att säkerställa en smidig och säker anpassning 
vid återgång till kontoret.

Mångfald, jämlikhet och inkludering
Cint tillämpar lika möjligheter vid rekrytering, perso-
nalutveckling och lönesättning. 

Bolaget är stolt över att ha en av de mest diversi-
fierade globala arbetsstyrkorna inom teknikbransch 
idag. För närvarande finns det över 43 nationaliteter 
representerade på Cint och cirka 38 procent (36) av 
medarbetarna är kvinnor. För att upprätthålla och 
uppmuntra mångfald, samt för att få medarbetarna 
att känna sig trygga, har Cints etiska kod en uttalad 
policy mot diskriminering. Det innebär att villkoren, 
rättigheterna och utvecklingsmöjligheterna för alla 
anställda måste vara lika i hela företaget och inte 
beroende av kön eller ursprung. 

För Cint innebär jämlikhet att se till att alla har 
samma möjligheter oavsett kön, etnisk bakgrund 
och sexuell läggning. Mångfald handlar om att ta 
hänsyn till skillnaderna mellan människor och 
 grupper och säkerställa att dessa skillnader har 
ett positivt värde. Cint strävar efter mångfald och 
jämlikhet i allt som företaget gör. 

Viktiga aktiviteter som genomförts under året för att 
stödja Cints åtagande kring mångfald, jämlikhet och 
inkludering har omfattat inkluderande rekryterings-
strategier, Movember och Pride-firandet.

Miljöpåverkan
För att hantera utmaningar i form av miljö- och 
 klimatförändringar måste världen anpassa sig och 
bidra till en nettonoll ekonomi. EU har satt upp mål 
för 2050 och Sverige för 2045. Målen kommer 
bara nås som en följd av omfattande samhällsför-
ändringar, ledarskap och betydande investeringar. 
Cints viktigaste bidrag till den här omställningen 
är företagets förmåga att hjälpa kunderna att 
utveckla företag, produkter och tjänster med 
mindre koldioxidutsläpp.

 I relation till förmågan och möjligheterna att 
hjälpa kunderna att minska sin egna miljö- och 
klimat påverkan är Cints egen direkta klimat  på- 
verkan minimal. 

Affärsresorna har varit minimala under året på 
grund av Covid-19-pandemin. Målet framåt är att 
minska utsläppen från affärsresor i förhållande till 
de nivåer som rådde före pandemin.

Viktiga aktiviteter under året för att stödja Cints 
åtagande om att minska sin miljöpåverkan har 
varit att tjänsteresorna har gjorts mer miljövänliga. 
Resepolicyn har också uppdaterats för att åter-
spegla detta.

I framtiden kommer Cint att kartlägga sitt eget 
koldioxidavtryck.

Det arbete som Cint 
utför inom ramen för 
”Vi är rättvisa och 
jämlika” styrs av en 
rad mål:
Hälsa och välbefinnande för alla 
medarbetare
• Vi strävar efter ha engagerade och 

friska medarbetare.

Mångfald, jämlikhet och inkludering
• Vi strävar efter att öka mångfalden 

i hela organisationen.
• Vi strävar efter att öka mångfalden 

i  ledningen.
• Vi strävar efter att öka medvetenheten 

om mångfald och inkludering.

Miljöpåverkan
• Vi strävar efter miljömedvetna resor.
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Cint förlitar sig på sin förmåga att skapa ett hållbart 
affärsvärde i alla sina verksamheter. Cints sätt att 
skapa ett hållbart affärsvärde möjliggör en stark 
position på marknaden, långvariga kundrelationer 
och en stark varumärkesidentitet. Genom att konti-
nuerligt investera i nya företag, innovera och arbeta 
med värdeskapande verksamheter som personupp-
giftsskydd och personlig integritet, etik och lönsam 
tillväxt skapar Cint ett långsiktigt hållbart affärs-
värde.

Innovation
Världen förändras ständigt och innovation är nyck-
eln till att hålla jämna steg med dessa förändringar. 
Cint är en nyckelaktör i digitaliseringen inom insikts-
branschen och kan använda innovation för att styra 
vägen mot en mer hållbar utveckling. Genom inno-
vation kan företagen bättre förstå intressenternas 
förväntningar och utveckla sina verksamheter, sina 
produkter och tjänster för att kunna leverera i enlig-
het med detta. För att Cint ska kunna behålla sin 
starka ställning måste företaget ständigt förnya och 
förbättra sig, inte minst när det gäller transformatio-
nen från icke-uppkopplade till nätbaserade mark-
nadsundersökningar.

Under året har flera viktiga investeringar gjorts. 
Exempel på dessa är investeringar i ny teknik och 
nya produkter inom mätning, uppkopplad data och 
automatiserade undersökningar. Sessioner och 
workshops har genomförts som rör uppkopplad 

Vi skapar affärsvärde 2
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Det arbete som Cint utför inom ramen för 
”Vi skapar affärsvärde” styrs av en rad mål:
Innovation
• Vi strävar efter att investera i (produkt)utveckling.
• Vi vill bidra till att påskynda den digitala transformationen i branschen.

Personuppgiftsskydd och personlig integritet
• Vi erbjuder utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet, personuppgiftsskydd och  

personlig integritet. 
• Vi strävar efter att ta initiativ tillsammans med leverantörerna.
• Vi anordnar externa sessioner om efterlevnad av personuppgiftsskyddet.
• Vi bedriver verksamheten i enlighet med ISO 27001.

Etisk och lönsam tillväxt
• Vi säkerställer att alla våra medarbetare får utbildning i antikorruption och arbetet mot mutor.
• Vi förväntar oss att den etiska koden efterlevs.
• Vi strävar efter hållbara investeringar i enlighet med vår etiska kod.

data och framtidens undersöknings- och mätarbete, 
plus flera innovationsworkshops tillsammans med 
företagskunder.

Personuppgiftsskydd och personlig integritet
Personuppgiftsskydd och personlig integritet är 
kärnan i Cints verksamhet eftersom företaget är 
beroende av intressenternas förtroende för att 
kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt. Cint 
bygger sina relationer med intressenterna på ett 
fundament av förtroende, och därför är det av 
yttersta vikt att se till att personuppgifterna hålls 
säkra från obehörig åtkomst och att möjliggöra för 
användarna att fatta beslut om vem som får åtkomst 
till och bearbeta deras personuppgifter, samt i vilket 
syfte åtkomst till personuppgifterna tillåts.

Viktiga aktiviteter under året för att stödja Cints 
åtagande för personuppgiftsskydd och personlig 
integritet har varit utbildning i dataskydd och GDPR 
för alla anställda samt externa informationsmöten.

Etisk och lönsam tillväxt
För att Cint ska kunna upprätthålla sin starka affärs-
profil och växa på ett lönsamt sätt är det viktigt att 
bedriva ett lämpligt etiskt arbete. Cint har utvecklat 
flera policyer för att säkerställa detta. Dessa policyer 
utgör grunden för arbetsmiljön på Cint och ses 
regelbundet över för att förbli uppdaterade och 
garantera alla intressenter en säker verksamhets-
drift. En etisk kod som reglerar företagets ställnings-
tagande i viktiga frågor om antikorruption och etik, 
en hållbarhetspolicy som förklarar hur Cint bedriver 
sin verksamhet och rapporterar på ett hållbart sätt, 
samt en visselblåsarpolicy som uppmuntrar 

anställda att ta upp frågor som rör problem inom 
eller i anslutning till företaget, är några exempel på 
sådana policyer hos Cint. Alla Cints policyer relate-
rade till hållbarhet finns på sidan 95. 

Dessa policyer, liksom hela företagets affärs-
modell, är det fundament utifrån vilket Cint arbetar 
för att uppnå långsiktig tillväxt och lönsamhet utan 
att ha en negativ inverkan på omgivningen. Genom 
lönsam tillväxt kan Cint skapa fler arbetstillfällen och 
möjligheter för övriga intressenter och därmed bidra 
till ett bättre samhälle.
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Det värde som Cint skapar genereras främst genom 
verksamheten och de lösningar som erbjuds på 
marknaden. Bolagets roll är att sätta rätt ambitions-
nivå, uppmuntra till innovation samt att leverera och 
investera i hållbara och innovativa lösningar för sina 
kunder. Bolaget möjliggör på så sätt att globala kon-
sumenter kan göra sina röster hörda. Detta är Cints 
unika bidrag och Cints sätt att skapa socialt värde.

Påverkan på samhället
Cints samhällsengagemang bygger huvudsakligen 
på strategiska partnerskap med organisationer som 
arbetar med marknadsundersökningar och i teknik-
branschen. Några exempel på organisationer som 
Cint har bidragit till under 2021 är Women in Tech 
och Women in Research.

Denna typ av engagemang ger Cint och dess 
medarbetare möjlighet att arbeta med andra som 
har ambitionen att göra skillnad för samhället i stort, 
både på lokal och global nivå.

Mot en nettonollekonomi för insikter
Genom sin verksamhet driver Cint den digitala 
transformationen inom insiktsindustrin mot en 
netto nollekonomi långt tidigare än 2050. Det sociala 
värdeskapandet drivs av digitala lösningar som 
gör det möjligt för kunderna att omvandla vår tids 
globala utmaningar till affärsmöjligheter.

Vi skapar socialt värde3

Det arbete som Cint 
utför inom ramen 
för ”Vi skapar socialt 
värde” styrs av en 
rad mål:
Påverkan på samhället
• Vi deltar i lokala samhällsinitiativ.
• Vi bidrar till sponsring.

Mot en nettonollekonomi för insikter
• Vi strävar efter insiktslösningar som 

minskar våra kunders påverkan.
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Cint-aktien
Börsintroduktion
Cint noterades på Nasdaq Stockholm den 19 febru-
ari 2021. Erbjudandet omfattade 72 000 000 aktier, 
varav 10 555 555 var nyemitterade aktier och 
61 444 445 aktier såldes av Cidron Ross S.à.r.l. 
som indirekt kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII. 
Priset för erbjudandet var 72 kronor per aktie. 
Genom att utnyttja övertilldelningsoptionen sålde 
huvudaktieägaren ytterligare 10 800 000 aktier. 
Erbjudandets värde uppgick totalt till cirka 
5 962 MSEK. 

Aktiekursens utveckling
Stängningskursen för Cint-aktien på årets sista han-
deldag (den 30 december 2021) var 144,35 SEK, 
vilket motsvarar en ökning med cirka 100 procent 
jämfört med priset vid börsintroduktionen den 19 
februari 2021. Aktiekursen den 30 december 2021 
gav ett marknadsvärde på 25 505 MSEK. Median-
antalet aktier som handlades varje dag under året 
var 235 844 aktier och det genomsnittliga antalet 
aktier som handlades per dag var 500 093 aktier. 

Utdelningspolicy
Bolaget strävar efter att återinvestera kassaflöden i 
tillväxtinitiativ och kommer därför inte att betala årlig 
utdelning på kort sikt. 

Aktiekapital
Den 31 december 2021 uppgick Cints aktiekapital 
till 21 297 659 kronor, fördelat på 176 683 686 aktier. 
Varje aktie ger en röst. Vid årsstämman kan varje 
röstberättigad aktieägare rösta för hela antalet ägda 
aktier och representeras utan begränsningar i röst-
rätten. 

Aktiekapitalets utveckling
Tabellen nedan sammanfattar den historiska 
utvecklingen av bolagets aktiekapital sedan bolaget 
bildades 2015.

Tabell TBC

År Händelse
Förändring av  
antalet aktier

Totalt antal  
aktier

Förändring av 
 aktiekapitalet, SEK

Aktie-  
kapital, SEK

Kvotvärde,  
SEK

2015 Bildande – 50 000 – 50 000 1,00

2016 Aktieemission 10 400 4971) 10 450 497 10 400 497 10 450 497 1,00

2016 Aktieemission 234 3282) 10 684 825 234 328 10 684 825 1,00

2020 Aktieemission 1 846 2163) 12 531 041 1 846 216 12 531 041 1,00

2020 Aktiesplit 10:1 112 779 369 125 310 410 – 12 531 041 0,10

2021 Aktiesplit 10:1 11 324 139 136 634 549 1 132 414 13 663 455 0,10

2021
Aktieemission i samband med 
 börsintroduktionen 587 254 137 221 803 58 725 13 722 180 0,10

2021
Aktieemission i samband med 
 börsintroduktionen 39 461 883 176 683 686 7 565 479 21 297 659 0,10

1) Det totala antalet aktier i emissionen fördelades på 7 837 873 preferensaktier och 2 562 624 stamaktier. 
2) Det totala antalet aktier i emissionen fördelades på 82 015 preferensaktier och 152 313 stamaktier. 
3)  Det totala antalet aktier i emissionen fördelades på 1 641 321 preferensaktier och 204 895 stamaktier.  

Priset per aktie var 163,12 SEK för preferensaktier och 326,67 SEK för stamaktier. 30 000 000 SEK betalades kontant och 304 665 441 SEK i form av naturaförmåner. 

Antal aktier per land

Land
Andel av röster  
och kapital, %

Sverige 55,7

USA 25,2

Danmark 10,0

Frankrike 4,9

Storbritannien 2,1

Finland 1,9

Norge 1,6

Tyskland 1,5

Schweiz 0,8

Luxemburg 0,4

Källa: Monitor Holdings, 31 december 2021
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10 största ägarna

Nr Ägare 2021-12-31 Antal aktier % av eget kapital Land

1 Nordic Capital genom företag 34 985 346 19,8 Sverige

2 Swedbank Robur Fonder 15 685 168 8,9 Sverige

3 Handelsbanken Fonder 12 816 517 7,3 Sverige

4 TIN Fonder 6 116 666 3,5 Sverige

5 C WorldWide A.M 5 511 111 3,1 Danmark

6 KIRKBI Invest A/S 5 077 999 2,9 Danmark

7 DNCA Finance S.A 5 016 266 2,8 Frankrike

8 AMF Pension och fonder 4 560 016 2,6 Sverige

9 Vanguard 4 492 429 2,5 USA

10 Tredje AP-fonden 3 884 700 2,2 Sverige

Övrigt 78 537 468 44,5

Summa 176 683 686 100,0

Fördelning efter aktieägarkategori

Fördelning av aktieägare per kategori Antal aktier
Eget kapital, 

%
Antal kända

aktieägare
Andel av kända 

aktieägare, %

Svenska institutionella ägare 93 216 132 52,7 44 0,5

Utländska institutionella ägare 52 463 612 29,1 82 0,9

Övriga 40 952 976 19,7 434 4,8

Svenska privatpersoner 4 873 010 2,9 8 532 93,8

Anonyma aktieägare –14 822 044 –4,4 – –

Summa 176 683 686 100,0 9 092 100,0
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Cint 
Group AB (publ) med organisationsnummer 
559040-3217 lägger härmed fram årsredovisningen 
och koncernredovisningen för moderbolagets och 
koncernens verksamhet för räkenskapsåret 2021. 
Om inget annat anges presenteras beloppen i 
tusental euro (TEUR), vilket är den valuta som kon-
cernen valt som redovisningsvaluta. Moderbolagets 
finansiella information, liksom förslaget till vinstdis-
position, presenteras i tusentals svenska kronor 
(TSEK), om inget annat anges. Hänvisningar till 
”Cint”, ”bolaget”, ”koncernen” och liknande termer 
avser i samtliga fall moderbolaget Cint Group AB 
(publ) och dess dotterbolag. Aktien noterades på 
Nasdaq Stockholm den 19 februari 2021. 

Hållbarhet
I enlighet med 6 kap. 11 § i årsredovisningslagen har 
Cint Group AB (publ) upprättat den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen 
avskild hållbarhetsrapport. Innehållet i denna 
 rapport återfinns på sidorna 27–34 samt även 
42–46 och 93–98.

Om Cint och organisationen
Cint grundades 1998 och är en ledande global 
mjukvaruplattform på den globala insiktsmarkna-
den. Genom sin mjukvaruplattform gör Cint det möj-
ligt för företag och marknadsundersökningsföretag 

att på global nivå erhålla högkvalitativa insikter på 
ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Cint är positio-
nerad mitt i insiktsbranschen och kopplar samman 
företag som söker insikter med anslutna konsumen-
ter som uppmuntras att genomföra konsumentinter-
vjuer online. 

Per den 31 december 2021 hade Cint en global 
närvaro i form av 149 miljoner anslutna konsumenter 
i mer än 130 länder och mer än 3 100 företagskun-
der i 72 länder som använder Cint för att påskynda 
deras insamling av konsumentinsikter och öka 
affärstillväxten. Cint har sitt huvudkontor i Stockholm, 
Sverige, och har 12 globala kontor, bland annat i 
London, New York, Tokyo och Sydney. 

Bolagets affärsmodell består av en egenutvecklad 
mjukvaruplattform som ger omedelbar tillgång till 
världens största globala nätverk av anslutna konsu-
menter och som ökar hastigheten, effektiviteten och 
minskar kostnaderna för kunder som samlar in infor-
mation. Bolagets backend-plattform är byggd på 
mikrotjänster som erbjuder en skalbar arkitektur och 
underlättar snabb, smidig och kontinuerlig leverans 
av nya funktionaliteter. Cint driver en molnbaserad 
plattform med flera hyresgäster, vilket innebär fort-
löpande kapacitet med upp- och nedskalning av 
datakapacitet i realtid samt skalbara produktut-
vecklingsprocesser. Plattformsstrukturen med flera 
hyresgäster innebär flera fördelar, bland annat 
 kostnadseffektivitet inom underhåll och support, 

snabbare marknadsintroduktion av nya funktioner 
samt brett införande och vinster hos Cints kundbas.

Under de senaste åren har Cint genomgått en 
expansion med accelererande tillväxt och hade en 
nettoomsättning på 138,9 MEUR år 2021. Cint tror att 
den pågående digitaliseringstrenden, d.v.s. mark-
nadsförskjutningen från offline- till online-insamling 
av insikter, kommer att fortsätta i framtiden och att 
en större del av insiktsinsamlingen kommer att gå 
via mjukvaruplattformar som Cints i stället för direkt 
till panelleverantörer. Cint anser att detta kommer att 
vara den främsta drivkraften bakom bolagets fram-
tida organiska tillväxt, i kombination med initiativ för 
att utöka det befintliga utbudet på nuvarande eta-
blerade marknader och marknader där Cint ännu 
inte är etablerat i samma utsträckning. Förvärvet av 
Lucid var ett viktigt steg för att uppnå detta. I tillägg 
till en historia av stark organisk tillväxt har Cint 
också gjort värdeskapande förvärv, vilka har gett 
företaget fler panelpartners och nya tekniska för-
bättringar. Cints uppdrag är att skapa en universell 
plattform för att få insikter som hjälper till att skapa 
bättre produkter och tjänster. Företaget fullföljer 
sitt uppdrag genom att främja en kultur av ”entre-
prenörskap” som bygger på tre viktiga värderingar: 
ansvarsskyldighet, samarbete och innovation. Dessa 
tre värden är förankrade i Cints teknik,  personal och 
organisation.
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Väsentliga händelser under året 
Första kvartalet 
• Den 3 februari 2021 ingick Cint ett avtal med 

SEB om en ny kreditfacilitet på 50 MEUR. 
• Den 19 februari 2021 inleddes handeln med Cints 

aktier i samband med noteringen på Nasdaq 
Stockholm.

Andra kvartalet
• Den 1 juni 2021 förvärvade Cint GapFish GmbH, 

ett Berlinbaserat marknadsundersökningsföretag 
som driver en av de största nätbaserade panel-
grupperna DACH-regionen. 

Tredje kvartalet
• Inga viktiga händelser under tredje kvartalet.
Fjärde kvartalet
• Cint förvärvade Lucid Holdings LLC den 27 okto-

ber 2021 för en köpeskilling på 1 070 MUSD 
 kontant utan upplåning. Förvärvet slutfördes den 
29 december 2021. 

• Företagets finansiella mål ändrades till följd av 
 förvärvet. Den årliga organiska nettoomsättnings-
tillväxten förväntas vara minst 25 procent, och 
företaget har som mål att uppnå en EBITDA- 
marginal på minst 25 procent på medellång sikt. 

Finansiell översikt
Nettoomsättning och vinst

Resultaträkning, sammanfattning

EUR, tusental 
2021

Jan–Dec
2020

Jan–Dec
Förändring

%

Nettoomsättning 138 925 98 284 41

Rörelseresultat –3 148 6 290 –150

Resultat före skatt –1 062 3 500 –130

Årets resultat –3 218 2 886 –212

Jämförelsestörande poster –19 761 –2 962 567

Justerad EBITDA 25 821 16 273 59

Årets omsättning ökade med 41,4 procent till 138,9 
(98,3) MEUR. EBITDA för helårsperioden uppgick 
till 6,1 (13,3) MEUR och EBITDA-marginalen var 
4,4 procent (13,5). Justerat för jämförelsestörande 
poster på 19,8 (3,0) MEUR, uppgick EBITDA till 
25,8 (16,3) MEUR och den justerade EBITDA-margi-
nalen till 18,6 procent (16,6). Justerat för valuta-
kursvinster/-förluster på rörelseposter uppgick det 
justerade EBITDA till 24,6 (16,9) MEUR och marginalen 
till 17,7 procent (17,2).

Nettoomsättningsfördelning 

Per region
2021

Jan–Dec
2020

Jan–Dec
Förändring

%

Nord- och Sydamerika 62 694 44 909 40

EMEA 64 461 44 171 46

APAC 11 769 9 204 28

Summa 138 925 98 284 41

Per kundsegment
2021

Jan–Dec
2020

Jan–Dec
Förändring

%

Etablerade insiktsbolag 87 961 62 897 40

Teknikdrivna företag 50 963 35 386 44

Summa 138 925 98 284 41

Nettoomsättningen i regionen Nord- och Sydamerika 
ökade med 40 procent till 62,7 (44,9) MEUR tack vare 
en hög nivå på nytt kundintag och en stark tillväxt i 
den befintliga kundbasen. 

Nettoomsättningen i EMEA-regionen ökade med 
46 procent till 64,5 (44,2) MEUR tack vare ett starkt 
kundintag och tillväxt i den befintliga kundbasen. 
Förvärvet av GapFish i juni 2021 ökade försäljningen 
med 6,5 MEUR under året. Exklusive GapFish var 
nettoomsättningsökningen 31 procent för året. 

Nettoomsättningen i APAC-regionen ökade med 
28 procent till 11,8 (9,2) MEUR tack vare ett starkt 
kundintag och tillväxt i den befintliga kundbasen. 

Nettoomsättningen för kundsegmentet Teknik- 
drivna insiktsföretag ökade med 44 procent till 
51,0 MEUR (35,4). Omsättningen för kundsegmentet 
Etablerade insiktsföretag ökade med 40 procent 
till 88,0 (62,9) MEUR. 

Justerad EBITDA och  justerad EBITDA-marginal per rullande 
tolvmånadersperiod

 Justerad EBITDA per rullande tolvmånadersperioden  
 Justerad EBITDA-marginal per rullande tolvmånadersperioden, %
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Nettoomsättning för den senaste tolvmånadersperioden 
och tillväxt per kvartal

 Nettoomsättning för den senaste tolvmånadersperioden  
 Tillväxt per kvartal, %
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Finansiell ställning
Koncernens balansräkning i sammandrag

EUR, tusental
2021

Jan–Dec
2020

Jan–Dec
Förändring

%

Anläggningstillgångar 1 253 921 145 862 760

Omsättningstillgångar 197 777 53 842 267

Summa tillgångar 1 451 698 199 704 627

Eget kapital 1 147 925 139 162 725

Långfristiga skulder 190 092 12 055 1 477

Kortfristiga skulder 113 680 48 486 134

Summa eget kapital och skulder 1 451 698 199 704 627

Börsintroduktion
Den 19 februari 2021 inleddes handeln med Cints 
aktier på Nasdaq Stockholm efter en börsintroduk-
tion. Introduktionen omfattade 72 miljoner aktier, 
varav 10 555 555 var nyemitterade aktier. De ny emit-
terade aktierna gav Cint intäkter på 75,6 MEUR 
(760 MSEK) före transaktionskostnader.

Förvärv av Lucid
Den 29 december förvärvade Cint 100 procent av 
aktierna i Lucid till ett totalpris på 985 MEUR. Lucid 
är en teknikplattform för programmatiska mark-
nadsundersökningar som ger tillgång till första-
partsdata från undersökningar med respondenter 
i fler än 100 länder. Lucid grundades 2010 och har 
sitt huvudkontor i New Orleans, Louisiana, med 
ytterligare kontor i USA, EMEA-regionen samt i Asien 
och Stillahavsområdet. 

Under 2021 redovisade Lucid en nettoomsättning 
på 121,3 MUSD, en bruttovinst på 94,3 MUSD, vilket 
ger en bruttomarginal på 77,7 procent och en 
 justerad EBITDA på 13,4 MUSD med en justerad 
EBITDA-marginal på 11,0 procent.

I och med förvärvet av Lucid har Cint etablerat 
den nya koncernen som en amerikansk och global 
ledare inom teknikbaserade insikter, vilket ytterligare 

stärker Cints drivande plattform. Dessutom får Cint 
tillgång till en mycket konkurrenskraftig teknik och 
ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande för att 
spåra målgrupper. 

Cints analys visar att den årliga EBITDA-synergin 
på 40 MEUR, baserat på nuvarande resultat och 
exklusive transaktionskostnader, kan genomföras 
fullt ut inom 24 månader efter slutförandet med inle-
dande fördelar under de första sex månaderna efter 
slutförandet. Synergipotentialen kommer från en 
kombination av tillväxtsynergier på 9,8 MEUR, syner-
gier för kostnader för sålda varor på 8,6 MEUR och 
synergier för driftskostnader (OPEX) på 21,6 MEUR.

Den faktiska köpeskillingen som betalades vid 
genomförandet av affären delades upp i 481,3 MEUR 
i kontanter och 36 miljoner nya aktier i Cint med ett 
totalt värde på 503,7 MEUR baserat på aktiekursen 
på Nasdaq Stockholm den 29 december 2021. 

Den totala kontanta köpeskillingen, inklusive jus-
tering av inköpspriset, finansierades genom nyemis-
sion av aktier om totalt 437,0 MEUR (4 400 MSEK) 
före transaktionskostnader, uppdelat i två trancher 
under fjärde kvartalet 2021 och genom ett nytt 
banklån på totalt 106,3 MEUR (120 MUSD).

Förvärv av GapFish
Den 1 juni förvärvade Cint bolaget GapFish GmbH, 
ett Berlinbaserat marknadsundersökningsföretag. 
Den erlagda köpeskillingen vid slutförandet av 
 förvärvet delades upp i 22,4 MEUR i kontanter och 
5,3 MEUR i nyemission av Cint-aktier. 

Integrationsprogrammet för GapFish har pågått 
sedan juni, har följt planen och har gett synergier 
främst på den kommersiella och leveranssidan, 
liksom bidragit till stärkt kapacitet i EMEA-regionen.

För mer information om förvärven hänvisas till 
not 30. 

Finansiering
För att finansiera den kontanta köpeskillingen för 
förvärvet av Lucid, omfinansierade Cint sin befintliga 
kreditfacilitet på 50 MEUR i oktober och ingick ett 
nytt facilitetsavtal med två nordiska banker, inklusive 
ett lån med bestämd förfallodag på 120 MUSD och 
en senior revolverande kreditfacilitet på 50 MEUR 
utan säkerhet. Kreditfaciliteterna har en löptid på 
tre år, med möjlighet att förlänga löptiden med ytter-
ligare två år genom ettåriga tillägg. 

Kapitalisering
I slutet av perioden uppgick koncernens totala 
 konsoliderade egna kapital till 1 147,9 MEUR, vilket 
kan jämföras med 139,2 MEUR i slutet av 2020.

För att möjliggöra ett fortsatt snabbt genomför-
ande av bolagets strategiska prioriteringar stärktes 
Cints finansiella ställning och likviditet i samband 
med börsintroduktionen i februari 2021 genom en 
nyemission av aktier på totalt 81,1 MEUR före trans-
aktionskostnader. 

För att finansiera förvärvet av Lucid genomförde 
Cint en riktad aktieemission som delades upp i 
två delar under fjärde kvartalet. Den första delen 
slutfördes den 28 oktober och bestod av totalt 
13 076 200 aktier och 1 458,0 MSEK före trans-
aktionskostnader. Den andra delen slutfördes den 
29 december och bestod av 26 385 683 nya aktier 
motsvarande 2 942,0 MSEK.

Finansiella mål 
Den 27 oktober 2021 tillkännagav Cint förvärvet 
av Lucid och till följd av förvärvet uppdaterades 
de finansiella målen. De nya målen är:
• Cint strävar efter att bibehålla en årlig organisk 

nettoomsättningstillväxt på minst 25 procent 
på medellång sikt
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• Cint strävar efter att uppnå en EBITDA-marginal 
på minst 25 procent på medellång sikt

• Cint strävar efter att återinvestera kassaflöden i 
tillväxtinitiativ och kommer därför inte att betala 
årlig utdelning på kort sikt

Investeringar och utveckling
Cint har under året gjort två förvärv enligt ovan. Den 
totala köpeskillingen uppgår till 473,1 MEUR, varav 
Lucid uppgick till 453,4 MEUR och förvärvet av 
 GapFish uppgick till 19,7 MEUR. Övriga investeringar 
i immateriella och materiella tillgångar uppgår till 
9,8 MEUR (7,9) och hänför sig huvudsakligen till akti-
vering av egna plattformar. Cint utvecklar mjukvara 
och teknik relaterade till plattformen. Utvecklingen 
sker för närvarande huvudsakligen från huvudkon-
toret i Stockholm, men det finns också ett antal 
utvecklare runt om i världen. Utvecklingen gäller i sin 
helhet plattformen och relaterade produkter och 
tjänster. Det är strategiskt viktigt för Cint att bibe-
hålla eller öka sina investeringar i forskning och 
utveckling över tiden för att kunna uppfylla kraven 
och önskemålen från befintliga och potentiella 
kunder till plattformen.

Personal och organisation
I slutet av perioden var det totala antalet heltidsekvi-
valenter (anställda och konsulter) 1 051 (347). Genom-
snittligt antal anställda var 891 (231). Ökningen jämfört 
med föregående år är relaterad till förvärvet av Lucid. 

Riktlinjer för ersättning
En ersättningsrapport kommer att utarbetas och 
läggas fram för styrelsen med en beskrivning av hur 
riktlinjerna har tillämpats under 2021. Styrelsen har 
beslutat att utnyttja möjligheten till tillfälligt avsteg 
från riktlinjerna för ersättningar till ledande befatt-

ningshavare vad gäller andel rörlig ersättning i för-
hållande till grundlönen med anledning av förvärvet 
av Lucid. Dessa riktlinjer finns beskrivna i not 6.

För årstämman 2022 föreslås dessa riktlinjer förbli 
oförändrade. 

Väsentliga händelser efter balansdagen
• Den 19 januari 2022 tillkännagav Cint förändringar 

i ledningsgruppen genom att Andy Ellis (COO), 
Rick Pittenger (CTO) och Felicia Winberg (General 
Counsel) tillkom. 

• Den 1 februari 2022 höll Cint en extra bolags-
stämma där Patrick Comer valdes till ny styrelse-
ordförande och Carl Sparks till ny styrelseledamot.

• Antalet aktier och röster har ökat med 36 292 902 
under januari 2022 till följd av registreringen av 
nyemissionen av aktier hos Bolagsverket för aktie-
ersättningen till säljarna i förvärvet av Lucid.

• Till följd av Rysslands invasion av Ukraina beslu-
tade Cint att avveckla sitt kontor i Moskva med 
fem heltidsanställda. De åtgärder som vidtagits 
kommer inte att ha någon betydande inverkan på 
koncernens bokslut.

Säsongspåverkan
Det finns vissa säsongsvariationer som gör att net-
toomsättningen och vinsten är något förskjutna mot 
det andra och fjärde kvartalet på grund av variatio-
ner i efterfrågan. Det fjärde kvartalet är vanligtvis det 
starkaste kvartalet när det gäller nettoförsäljning 
och vinst eftersom det sammanfaller med före-
tagskundernas behov av insikter under storhelger, 
global shopping, rabatterade dagar och budgetdis-
kussioner för det kommande året. Det första och 
tredje kvartalet har historiskt sett varit de svagaste 
kvartalen på grund av sommarsemestrar och avsak-
naden av stora globala shoppingdagar. 

Information om moderbolaget  
Cint Group AB
Moderbolagets aktiviteter är inriktade på att indirekt 
inneha aktierna i den operativa koncernen Cint AB 
och dess dotterbolag. Dessutom tillhandahåller 
moderbolaget managementtjänster till koncernen 
som skalades upp under fjärde kvartalet 2020 efter 
beslutet att notera bolaget på Nasdaq Stockholm. 
I slutet av perioden hade moderbolaget 8 anställda. 
Moderbolaget har ingen extern affärsverksamhet 
och riskerna är huvudsakligen relaterade till dotter-
bolagens verksamhet.

Moderbolagets rörelseresultat var 14,1 MSEK (–1,6). 
Moderbolagets finansiella ställning vid periodens 
slut, mätt som kvot mellan totalt eget kapital och 
totala tillgångar, var 91 procent och hade en likviditet 
på 165,4 MSEK, vilket kan jämföras med en kvot på 
98 procent och en likviditet på 5,6 MSEK vid utgången 
av december 2020.

Ordinarie bolagsstämma
Information om bolagsstämman för räkenskapsåret 
2021 finns på sidan 51 i denna rapport. 

Resultatdisposition 
Förslag till disposition av resultatet. Till bolags-
stämmans förfogande finns följande medel (SEK) 
Överkursfond 11 746 240 719
Beräknat resultat –10 840 926
Årets vinst 24 617 617
Totalt 11 760 017 410

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt föl-
jande på ett nytt konto, överföring av 11 760 017 410 
kronor.
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Risker och riskhantering

Cints verksamhet, finansiella ställning och resultat 
kan påverkas av flera risker och osäkerhetsfaktorer 
– interna och externa. Cint arbetar kontinuerligt med 

att identifiera, övervaka, kontrollera och anpassa sig 
till de risker som bolaget står inför. Bolagets vikti-
gaste riskfaktorer beskrivs nedan. De är inte rang-

ordnade efter betydelse och utgör inte heller en hel-
täckande beskrivning av alla risker som kan påverka 
bolaget.

Risker kopplade till verksamheten och branschen

Risk Riskbeskrivning Kontroll

Förlust av personuppgifter, 
 kunduppgifter och Cint-data

Cint kan bli skyldig att betala administrativa sanktionsavgifter eller bli 
föremål för andra påföljder på grund av felaktig eller olaglig behandling 
av personuppgifter.

Bolagets mål är att agera i enlighet med förordningar om personuppgifter 
(t.ex. GDPR och CCPA). Alla konsumenter som är anslutna till Cint-plattfor-
men har gett sitt uttryckliga samtycke till att dela personuppgifter för vidare 
databehandling. Vidare bygger utvecklingsprocessen på inbyggt dataskydd 
med HR-driven IT för livscykelhantering. Cint underlättar konsumentbehörig-
heter och kontroll via sin Permissions Engine. Åtkomstnivåerna i Cint styrs av 
arbetsroller, vilket innebär att medarbetare får rätt åtkomstnivå även efter 
byte av roll inom företaget. Bolaget uppfyller också kraven i ISO 20252 och 
ISO 26362.

IT och cybersäkerhet Cint är utsatt för risken att dess mjukvaruplattform eller system 
innehåller allvarliga fel eller brister, vilket kan leda till att Cint förlorar 
intäkter och skadar sitt rykte, samt kan ådra sig kostnader för att 
avhjälpa sådana brister och för att försvara eller reglera anspråk.

Intern testning för att upptäcka fel, defekter, säkerhetssårbarheter, service-
avbrott eller mjukvarubuggar är det viktigaste verktyget för att förhindra 
avbrott i Cint-plattformen. Cint arbetar dagligen med sådana interna tester 
av olika slag, eftersom datasäkerhet och datahantering utgör den absoluta 
kärnan i verksamhet.

Brott mot kundåtaganden/ 
kontraktuella åtaganden

Cint är beroende av kundåtaganden och olika avtalsrelationer för att 
driva sin verksamhet. I förlängningen är Cint utsatt för risker för brott 
mot kundåtaganden och avtalsenliga åtaganden om kunder eller andra 
viktiga intressenter inte uppfyller sina åtaganden. Om en sådan risk 
skulle förverkligas kan Cint bli föremål för dåligt anseende.

För att bibehålla och förbättra kvaliteten och kontrollen av kundernas 
 efterlevnad av sekretesskraven, granskar och utvärderar Cint regelbundet 
befintliga avtal och utför kontinuerligt granskningar av efterlevnaden av 
GDPR och andra viktiga verktyg och processer.
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Risk Riskbeskrivning Kontroll

Att inte kunna minska risken för 
att arbeta med sanktionsbelagda 
partners

Cints interna kontroller kanske inte lyckas identifiera sanktionerade 
parter, vilket kan leda till att Cint drabbas av rättsliga sanktioner och 
skadar sitt anseende.

Tack vare välintegrerade interna kontroller, policyer och rutiner kan Cint 
aktivt skydda sitt starka affärsanseende och hålla sig borta från negativa 
associationer.

Risker i samband med misslyckade 
talangförvärv

Cints medarbetare är nyckeln till bolagets fortsatta framgång och 
 möjliggör ytterligare utveckling av Cints produkter och organisation.

Cint främjar en kultur av entreprenörskap genom sina kärnvärden: Ansvars-
skyldighet, samarbete och innovation. Cint arbetar kontinuerligt för att upp-
rätthålla och förvärva kompetens genom karriär- och tillväxtmöjligheter. Cints 
kombination av engagerade talanger och experter skapar ett balanserat och 
högpresterande team.

Driftavbrott hos tredjeparts-
leverantör

Cint är beroende av ett begränsat antal tredjepartsleverantörer av 
 lösningar, vilket medför risker för negativa avbrott i Cints tjänster.

Cints arbete med tredjepartsleverantörer av lösningar är avgörande för före-
tagets överlevnad och förmågan att förnya befintliga leverantörsavtal, såväl 
som att ingå nya sådana är beroende av ett gott rykte inom branschen. För 
att ytterligare undvika större tjänsteavbrott på grund av denna särskilda risk 
arbetar Cint kontinuerligt med flera tredjepartsleverantörer av lösningar så 
att en eventuell förlust av en leverantör ger mindre skada. Det är även viktigt 
att kontinuerligt utvärdera befintliga avtal för att hantera denna risk.

Oförmåga att konkurrera med 
befintliga och nya konkurrenter

Cint kanske inte kan konkurrera framgångsrikt mot framtida konkurrenter 
med större tekniska resurser och marknadsföringsresurser. Det skulle 
kunna bli svårt för Cint att fastställa optimala priser för sina produkter 
och tjänster, särskilt när företaget expanderar sin verksamhet i nya 
geografiska områden.

Det är osäkert i vilken grad konkurrensen på marknaden kan påverka Cint 
och det utgör en mycket betydande risk. För att hjälpa till att minimera denna 
risk har Cint ett starkt fokus på att differentiera sitt erbjudande, eftersom det 
ökar förmågan att särskilja sig från sina konkurrenter, både på nuvarande 
och nya marknader.

Oetiskt och illvilligt beteende från 
anslutna panelpartners

Cint är utsatt för risker i samband med bedrägligt beteende från dess 
anslutna konsumenter och de negativa effekterna av sådant bedrägligt 
beteende på Cints varumärke och anseende.

I ett försök att upptäcka alla, eller en övervägande del av bedrägliga beteen-
den, har Cint infört flera åtgärder för att bekämpa bedrägliga beteenden. 
En viktig del av Cints mjukvaruerbjudande omfattar plattformssäkerheten 
och bolagets åtgärder för att lagra profileringsdata på ett säkert sätt. Cint är 
ISO 27001-certifierat och har vidtagit en mångfald åtgärder och förfaranden 
för att följa protokollet, inklusive återkommande penetrationstester och åter-
kommande sårbarhetsundersökningar av tredje part. Dessutom använder 
Cint välkända, pålitliga och ISO 27001-certifierade partners för värdtjänster, 
som Amazon Web Services och Microsoft Azure.

Misslyckade strategiska initiativ Cint är beroende av att dess strategiska initiativ lyckas. Cint har utarbetat en tillväxtstrategi för att fortsätta att växa. Strategin foku-
serar på: (i) att öka andelen av plånboken hos etablerade insiktsföretag, (ii) 
att växa med de teknikdrivna och insiktsdrivna företagen, (iii) att förvärva nya 
kunder, särskilt på framväxande marknader, (iv) att utöka mjukvaruplattfor-
men och produktportföljen, och (v) att utvidga värdeerbjudandet genom 
fusioner och förvärv.
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Risk Riskbeskrivning Kontroll

Inkorrekta prognoser När det gäller uttalanden som bygger på antaganden eller uppskatt-
ningar och som är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska 
resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från dem som anges i de 
framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Framtidsinrik-
tade uttalanden är inte en garanti för framtida resultat och utveckling 
eller det faktiska utfallet, som kan skilja sig avsevärt från de framtids-
inriktade uttalandena.

Prognoserna ses över löpande. På koncernnivå övervakas rullande progno-
ser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har till-
räckligt med likvida medel för att möta den löpande verksamhetens behov.

Risker i samband med strategin 
för fusioner och förvärv där risker 
också uppstår i integrations-
processen

Cint är utsatt för risker relaterade till möjligheten att genomföra förvärv 
och strategiska investeringar, samt att integrationen av förvärv och 
strategiska investeringar i den befintliga verksamheten misslyckas, 
eller att uppskattade värden inte kan realiseras.

Cint arbetar för att säkerställa en stark integrationsprocess genom att iden-
tifiera lämpliga företag eller verksamheter att förvärva eller investera i på 
relevanta geografiska marknader, utföra lämpliga granskningar i form av 
företagsbesiktning, förhandla fram gynnsamma villkor för varje transaktion, 
erhålla finansiering och nödvändiga tillstånd eller myndighetsgodkännanden, 
integrera den förvärvade personalen, verksamheten och tekniken på ett 
framgångsrikt sätt, samt att samordna sina gemensamma verksamheter 
på ett effektivt sätt.

Finansiellt relaterade risker

Risk Riskbeskrivning Kontroll

Fel i den finansiella rapporteringen Cint är utsatt för risken att dess finansiella rapporter, delårsrapporter 
och årsredovisningar, inte ger en sann och rättvisande bild av företa-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

För att uppnå en verkligt representativ bild av företaget i dess finansiella 
 rapporter säkerställer Cint en god intern kontroll och rutiner för kvalitetssäk-
ring i flera skeden av redovisningsprocessen. Cint håller sig uppdaterad om 
utvecklingen avseende lagar och förordningar som påverkar verksamheten 
och genomgår regelbundet externa revisioner.

Risker i samband med valuta-
exponering

Cint är utsatt för valutarisker, främst i fråga om USD. Bolagets intäkter 
genereras i lokala valutor. Redovisningsvalutan som används vid upp-
rättandet av Cints årsredovisning är euro, vilket är en annan valuta än 
den funktionella valutan för bolaget och många av dess dotterbolag.

Cint hanterar valutariskerna till stor del inom de olika juridiska enheterna och 
använder sig inte av någon policy för valutasäkring eller andra finansiella 
säkringsinstrument. Cints uppfattning är att det inte finns något behov av 
valutasäkring eftersom verksamheten ännu inte har varit av sådan omfatt-
ning att detta anses nödvändigt. För ytterligare information hänvisas till not 3.

Kreditrisk Cint är utsatt för kreditrisker i förhållande till sina kunder och på grund 
av sin roll som förmedlare mellan sina kunder och leveranspartners 
samt anslutna kunder.

Cint granskar och utvärderar regelbundet befintliga kontrakt och gör 
löpande kontroller av efterlevnaden. På koncernnivå övervakas rullande 
prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen 
har tillräckligt med likvida medel för att möta den löpande verksamhetens 
behov.
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Att inte kunna säkerställa finansie-
ring eller att inte kunna säkerställa 
finansiering till effektiva villkor

Cint är utsatt för risken att tillräcklig finansiering inte kommer att finnas 
tillgänglig till acceptabla villkor eller överhuvudtaget.

Genom kontinuerlig övervakning av de olika marknaderna där Cint är verk-
samt, noggrann riskbedömning i varje finansieringsavtal, en krisplan och 
fastställda interna riktlinjer kommer bolaget att vara förberett för eventuella 
ekonomiska kriser på bästa möjliga sätt.

Oförmåga att uppnå Cints 
 finansiella mål

Cints finansiella mål kanske inte alltid kan hållas över tid och är bero-
ende av Cints förmåga att behålla befintliga kunder, öka försäljningen 
från befintliga kunder, attrahera nya kunder samt behålla och utveckla 
lönsamheten.

Cint arbetar löpande för att säkerställa tillväxtmöjligheterna, t.ex. genom att 
arbeta med kundnöjdhet, effektivitet i supporttjänsterna, prissättning, kvalitet 
och så vidare. I expansionsprocessen till nya geografiska områden är Cints 
arbete med prismodeller ett viktigt verktyg för att undvika risker.

Rättsliga och tillsynsrättsliga risker

Risk Riskbeskrivning Kontroll

Risker kopplade till skydd av 
 immateriella rättigheter

Cint kanske inte har tillräckligt skydd för varumärken eller annan 
 immateriell egendom som används i verksamheten.

Cint skyddar sina affärshemligheter, sin egen information och andra immate-
riella rättigheter genom en kombination av lagar om upphovsrätt, varumärken 
och affärshemligheter samt sekretessregler och -rutiner. Cint äger ett antal 
varumärken, domännamn och annan immateriell egendom, t.ex. varumärkena 
Cint, Insight Exchange och Opinion HUB samt annan immateriell egendom 
som är kopplade till dess egenutvecklade mjukvaruplattform.

Risker i samband med anställning 
och minimilöner

Cint har 1 051 anställda i 18 jurisdiktioner med olika lagstiftningar kring 
anställning och minimilöner.

Cints medarbetare är nyckeln till bolagets fortsatta framgång och möjliggör 
ytterligare utveckling av Cints produkter och organisation. Cints mål är att se 
till att alla anställda känner sig respekterade av kollegor och chefer och att 
skapa förutsättningar för en mentalt och fysiskt frisk arbetsstyrka, inklusive 
ett flexibelt arbetsliv. Vidare är bolaget är medvetet om vikten av att skapa 
karriär- och utvecklingsmöjligheter för sina anställda. Cint är stolt över sin 
mångsidiga arbetsstyrka och har en uttrycklig policy om icke-tolerans mot 
diskriminering och strävar efter en jämställd arbetsplats. Detta kommer till 
uttryck i företagets uppförandekod, som kommuniceras till alla anställda. 
Cint strävar efter att mångfald och jämställdhet ska vara en naturlig del 
av verksamheten. Villkoren, rättigheterna och utvecklingsmöjligheterna för 
alla anställda måste vara lika i hela företaget och inte beroende av t.ex. kön 
eller ursprung. 

Risker i samband med mänskliga 
rättigheter och korruption

Cint är utsatt för risker i samband med mänskliga rättigheter och 
 korruption.

Kärnan i Cints arbete med risker relaterade till mänskliga rättigheter och 
 korruption finns i företagets fastställda policyer på området (läs mer på sidan 
95). Alla leverantörer, kunder och andra viktiga intressenter i företaget måste 
agera i enlighet med nämnda riktlinjer. För att säkerställa efterlevnad över tid, 
arbetar Cint med regelbundna kontroller, såväl som utbildning och kommu-
nikation riktad till de anställda.
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Rättigheter i fråga om 
 anställningsvillkor

Cint är utsatt för rättigheter i fråga om anställningsvillkor. Medarbetarna är Cints viktigaste tillgång och företaget är stolt över att ha en 
av de mest diversifierade globala arbetsstyrkorna inom dagens teknikbransch, 
tack var en effektiv global rekryteringsprocess. Regelbundna medarbetar-
uppföljningar och -undersökningar, samt interna utvecklingsmöjligheter är 
viktiga verktyg för Cint för att behålla en stark arbetsstyrka, vilket möjliggör 
långsiktiga relationer med de anställda och en kontinuerlig utveckling av 
verksamheten.

Bristande efterlevnad av regler 
och föreskrifter

Cint är utsatt för risker kopplade till tvister och administrativa 
 förehavanden.

En stark företagskultur, interna kontroller med flera kvalitetssäkringssteg, en 
etisk kod och att hålla sig uppdaterad om gällande lagar och förordningar är 
Cints verktyg för att säkerställa efterlevnad av regler och förordningar.

Övriga risker 

Risk Riskbeskrivning Kontroll

Risker kopplade till Covid-19 Cint är utsatt för risker i samband med den pågående  
Covid-19-pandemin och den framtida utvecklingen av pandemin.

Effekterna av Covid-19-pandemin är både många och osäkra, vilket gör att 
det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om risker och möjligheter som kan 
uppstå är att kontinuerligt övervaka och omvärdera pandemins utveckling 
och hur Cints aktieägare reagerar på och hanterar den. Cint har en anpass-
ningsbar krishanteringsplan som kan möjliggöra lindrande åtgärder.

Geopolitisk risk Cint har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med en internationell 
kundbas och global närvaro när det gäller handel mellan företag. 
Cint är utsatt för risker kopplade till sin internationella verksamhet 
och användningen av sina produkter och tjänster i olika länder.

Cint är en ledande mjukvaruplattform för insamling av digitala insikter i 
EMEA, samt Nord- och Sydamerika och den geografiska expansionsplanen 
innebär ett fortsatt fokus på att utöka den nuvarande starka positionen 
i USA, samt att även expandera till framväxande marknader. Företaget 
 planerar att expandera till nya länder, främst på framväxande marknader 
i APAC-regionen, Afrika och Mellanöstern, där strategin är att tillgodose 
behoven hos lokala aktörer med lokal närvaro. För att lyckas är tillgången till 
utbudet centralt och att kunna nå nischade målgrupper i viktiga geografiska 
områden kan vara av yttersta vikt i kombination med hastighet och storskalig 
åtkomst. Cints långa historia av verksamhet i Europa har gjort det möjligt för 
bolaget att säkra betydande leveransvolymer från mer traditionella partners 
som konkurrenterna har svårt att få tillgång till på grund av relationens art 
och integrationssättet.

Hållbarhetsrisker Cint är utsatt för flera hållbarhetsrisker, såsom risker för medarbetarnas 
hälsa, jämställdhet, miljö och etik.

Cint har en omfattande uppsättning policyer som är fastställda för att 
 förebygga de potentiella konsekvenserna av dessa risker, t.ex. etisk kod, 
personalpolicy, policy för visselblåsning och handbok för handelssanktioner. 
Läs mer på sidan 96.
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Sammanfattning, tre år

Flerårsöversikt och nyckeltal
En sammanfattning av de viktigaste nyckeltalen 
som har identifierats för Cint. Vissa av nyckeltalen 
definieras inte i IFRS, men Cint anser att de nyckeltal 
som företaget definierat är värdefulla för att över-
vaka och förstå verksamheten. Definitionerna på 
sidorna 100–101 beskriver nyckeltalen och deras 
syfte och härledningarna bakom beräkningarna. 

EUR, tusental 2021 2020 2019

Nettoomsättning 138 925 98 284 71 951

Nettoomsättningstillväxt, % 41,4 36,6 36,3

Bruttovinst 71 155 50 966 38 794

Bruttomarginal, % 51,2 51,9 53,9

EBITDA 6 060 13 311 4 833

EBITDA-marginal, % 4,4 13,5 6,7

Justerad EBITDA 25 821 16 273 7 421

Justerad EBITDA-marginal, % 18,6 16,6 10,3

Extraordinära poster 19 761 2 962 2 587

Rörelseresultat –3 148 6 290 –494

Rörelsemarginal, % –2,3 6,4 –0,7
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Bolagsstyrning

Inledning
Cint Group är ett svenskt publikt aktiebolag med 
säte i Stockholm. Bolagets aktier är upptagna till 
handel på Nasdaq Stockholm sedan den 19 februari 
2021. Bolagsstyrningsrapporten sammanfattar hur 
bolagsstyrningen är organiserad och hur den bedri-
vits under 2021 och har upprättats i enlighet med 
svensk kod för bolagsstyrning samt årsredovis-
ningslagen. Bolagstyrningsrapporten för Cint Group 
AB är en del av förvaltningsberättelsen och har 
granskats av bolagets revisor Pricewaterhouse-
Coopers AB. Revisorns yttrande återfinns som en 
del av revisionsberättelsen.

Bolagsstyrning inom Cint Group
Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på 
svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsord-
ningen och interna regler innefattande policyer och 
instruktioner. I och med upptagandet till handel av 
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm i februari 
2021, tillämpar Bolaget även Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter och svensk kod för bolags-
styrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska 
bolag vars aktier är upptagna till handel på en regle-
rad marknad i Sverige. Koden anger en norm för god 
bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktie-
bolagslagen och andra reglers minimikrav. Bolag 
behöver inte följa alla regler i Koden och val kan 

göras för andra lösningar som bedöms bättre svara 
mot bolagets specifika omständigheter, förutsatt att 
alla sådana avvikelser och valda alternativa lös-
ningar beskrivs och att skälen för detta anges i 
bolagsstyrningsrapporten (enligt principen ”följ eller 
förklara”). I samband med börsnoteringen 2021 
instiftades två serier av teckningsoptionsprogram 
med en löptid på 1,5 år. Vidare antogs den 17 
decemer 2021 ytterligare ett teckningsoptionspro-
gram på två år. Dessa teckningsoptionsprogram 
avviker från regel 9.7 i Koden där minimiperioden 
anges som tre år. På det extra styrelsemötet den 
17 december 2021 beslöts det att löptiden för aktie-
optionsprogrammet i vissa fall kan kortas ner till tre 

år på grund av regionala skillnader i administration, 
regler och dokumentation för deltagare i andra 
länder än Sverige. Anledningen till att dessa pro-
gram avviker är att programmen till sin natur är 
direkt kopplade som ersättning för arbete i sam-
band börsnoteringen samt för intergration av förvärv 
av amerikanska förvärvet Lucid Holdings LLC. Övriga 
program som lanserats under 2021 löper på tre år 
i enlighet med Koden. 

Styrmodellen 
Cints styrmodell visar att styrning, ledning och kon-
troll fördelas mellan aktieägarna via årsstämman, 
styrelsen och Vd. Detta är i enlighet med svensk kod 

10 största ägarna

Nr Ägare 2021-12-31 Antal aktier % av eget kapital Land

1 Nordic Capital genom företag 34 985 346 19,8 Sverige

2 Swedbank Robur Fonder 15 685 168 8,9 Sverige

3 Handelsbanken Fonder 12 816 517 7,3 Sverige

4 TIN Fonder 6 116 666 3,5 Sverige

5 C WorldWide A.M 5 511 111 3,1 Danmark

6 KIRKBI Invest A/S 5 077 999 2,9 Danmark

7 DNCA FInance S.A 5 016 266 2,8 Frankrike

8 AMF Pension & Fonder 4 560 016 2,6 Sverige

9 Vanguard 4 492 429 2,5 USA

10 Tredje AP-Fonden 3 884 700 2,2 Sverige

Övrigt 78 537 468 44,5

Summa 176 683 686 100,0
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för bolagsstyrning, bolagsordningen och svensk 
aktiebolagsrätt.

Illustrationen nedan ger en överblick över Cints 
styrmodell, som också beskrivs i närmare detalj 
i den här rapporten. 

Bolagsordning
Bolagsordningen fastställdes på bolagsstämman 
den 5 februari 2021. För mer information, se bola-
gets hemsida på www.cint.com.

Aktien och aktieägare 
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq 
Stockholm sedan den 19 februari 2021. Den 31 
december 2021 var antal aktier 176 683 686 stycken 
med lika många rösträtter. Antalet aktieägare var vid 
samma tidpunkt 9 092 stycken. I samband med att 
Cints aktie upptogs till handel utgavs 72 000 000 
aktier varav 10 555 555 var nyutgivna aktier. Under 
februari 2021 genomfördes en aktiesplitt om 10:1 
vilket medförde ökat antal aktier om 64 634 549 
stycken. Under räkenskapsåret har Cint även 
genomfört tre nyemissioner. Den första nyemssio-
nen genomfördes den 1 juni 2021, med 587 254 nya 
aktier, i syfte att reglera delar av köpeskillingen för 
förvärvet av GapFish Gmbh. Vidare genomfördes 
under fjärde kvartalet 2021 ytterligare två nyems-
sioner i syfte att reglera köpeskillingen av Lucid 
 Holdings LLC. Den 28 oktober 2021 utgavs totalt 
13 076 200 nya aktier och den 29 december 2021 
utgavs 26 385 683 nya aktier.

Valberedning
Enligt Koden ska svenska bolag vars aktier är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha 
en valberedning. Årsstämman den 5 februari 2021 
beslöt att anta nedan instruktion för valberedningen, 
vilken ska gälla tills vidare.

Principer för utnämning av valberedningen 
Valberedningen ska före bolagsstämman utgöras 
av (i) representanter för de tre röstmässigt största 
aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti 

varje år och (ii) Bolagets styrelseordförande, som 
ska sammankalla valberedningen till dess första 
sammanträde. Valberedningen ska uppfylla de krav 
på sammansättning som anges i Koden. En större 
aktieägares första val ska ha företräde framför en 
mindre aktieägares om den större aktieägaren som 
har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar 
utse personer som medför att kraven på samman-
sättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny leda-
mot ska utses ska den aktieägare som ska utse den 
nya ledamoten ta den befintliga valberedningens 
sammansättning i beaktande.

Cints styrningsmodell

Ordinarie bolagsstämma

Styrelsen

Vd

Koncernledning

Extern revisor

Revisionskommittén

Nomineringskommitté

Ersättningskommittén

Aktieägare
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Om någon av de tre största aktieägarna avsäger 
sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska 
rätten övergå till nästa aktieägare som inte redan 
har rätt att utse en ledamot till valberedningen. 
Denna procedur ska dock endast fortsätta tills den 
första av (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, 
eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ledamöternas namn och aktieägarna de repre-
senterar ska normalt sett offentliggöras på Bolagets 
webbplats senast sex månader före årsstämman. 
Vid denna sammankomst ska valberedningen utse 
en ordförande bland sina ledamöter. Valberedning-
ens mandatperiod ska sträcka sig till dess en ny 
 valberedning utsetts. Ändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras på Bolagets 
webbplats så snart det skett.

Om ägarförhållandena i Bolaget förändras efter 
den sista bankdagen i augusti, men före det datum 
som infaller tre månader före kommande års-
stämma, och om en aktieägare som efter denna för-
ändring har blivit en av de tre största aktieägarna 
baserat på röster och är registrerad i bolagets aktie-
bok, framför en begäran till valberedningens ordfö-
rande om att delta i valberedningen, ska aktieägaren 
ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, 
antingen utse ytterligare en ledamot av valbered-
ningen eller utse en ledamot som ska ersätta den 
ledamot som var utsedd av aktieägaren som, efter 
förändringen av ägarstrukturen, inte längre är en 
av de tre största aktieägarna baserat på röster.

En aktieägare som har utsett en ledamot till valbe-
redningen har rätt att avsätta ledamoten och utse 
en ny ledamot. Om ett sådant utbyte sker, ska aktie-
ägaren omedelbart meddela valberedningens ord-
förande om detta (eller, om det är valberedningens 

ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ord-
förande). Meddelandet ska ange namnet på den 
avsatte ledamoten och namnet på den person som 
ska ersätta denne som ledamot av valberedningen.

En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid 
ska lämna meddelande härom till valberedningens 
ordförande (eller, om det är valberedningens ordfö-
rande som avgår, till styrelsens ordförande). Om så 
sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana 
den aktieägare som utsåg ledamoten att utse en 
ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktie-
ägaren ska valberedningen erbjuda andra större 
aktieägare baserat på röster, att utse en ledamot 
i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas 
i turordning till de största aktieägarna baserat på 
röster (dvs. först till den största aktieägaren baserat 
på röster som inte redan har utsett en ledamot till 
valberedningen eller tidigare avstått från rätten att 
göra så, därefter till den näst största aktieägaren 
baserat på röster som inte redan har utsett en leda-
mot till valberedningen eller tidigare avstått från 
rätten att göra så osv.). Proceduren ska fortsätta 
tills det tidigare av (i) fem ytterligare aktieägare har 
tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ersättning ska inte utgå till valberedningens leda-
möter. Bolaget ska kunna svara för skäliga kostna-
der som bedöms nödvändiga för att valberedningen 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Instruktion till valberedningen
Valberedningens ledamöter ska främja samtliga 
aktieägares intressen och ska inte på ett otillbörligt 
sätt avslöja innehållet eller detaljerna i valberedning-
ens diskussioner. Varje ledamot i valberedningen 
ska innan de accepterar uppdraget noggrant över-

väga om det finns någon intressekonflikt eller andra 
omständigheter som gör att uppdraget i valbered-
ningen är olämpligt.

Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges 
i Koden och, när tillämpligt, presentera förslag vid en 
kommande bolagsstämma avseende:
(a) Val av stämmans ordförande.
(b)  Antalet styrelseledamöter som ska väljas av 

bolagsstämman. 
(c) Val av ordförande och styrelseledamöter.
(d)  Arvoden och annan ersättning till valda styrelse-

ledamöter och till ledamöterna av styrelsens 
utskott. 

(e) Val av revisor/revisorer.
(f) Ersättning till revisor/revisorer.
(g) Principer för valberedningens sammansättning. 
(h)  Eventuella förändringar avseende instruktionerna 

till valberedningen.

Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad 
anlita externa konsulter som av valberedningen 
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska 
kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Valberedning inför årsstämma 2022
En valberedning har etablerats i god tid inför bolags-
stämman 2022. Per den 31 december 2021 bestod 
valberedningen av Robert Furuhjelm (ordförande) 
utsedd av Nordic Capital, Jan Dworsky utsedd av 
Swedbank Robur, Emma Viotti utsedd av Handels-
banker Fonder och Niklas Savander i rollen som 
 styrelsens ordförande i Cint Group AB. 

INNEHÅLL

INTRODUKTION

BOLAGET 

RAPPORTER

Förvaltningsberättelse	 38

Risker	och	riskhantering	 42

Sammanfattning,	tre	år	 47

Bolagsstyrning	 48

Styrelse	 57

Koncernledning	 60

Finansiella	rapporter	 62

Noter	 65

Godkännande	 87

Revisionsberättelse	 88

Hållbarhetsredovisning	 93

Revisorns	yttrande	 98

ÖVRIGT

50Rapporter / Bolagsstyrning

Års- och  
hållbarhetsredovisning 2021



I samband med den extra bolagsstämman den 
1 februari 2022 ersattes Niklas Savander som ord-
förande i Cint Group AB av Patrick Comer. Konse-
kvent ersatte Patrick Comer samtidigt Niklas Savander 
i valberedningen. Niklas Savander kommer fort-
farande vara en del av valberedningen som en 
adjungerad ledamot.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman för 
Cint Group utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckel-
frågor om t.ex. fastställande av resultat- och balans-
räkning, disposition av Bolagets resultat, beviljande 
av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verk-
ställande direktör, val av styrelseledamöter och 
 revisorer samt fastställande av arvode till styrelse-
ledamöter och revisorer.

Årsstämman ska hållas inom sex månader från 
utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstäm-
man kan extra bolagsstämma sammankallas. Enligt 
bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
och på Bolagets webbplats. Bolaget ska även 
annonsera i Svenska Dagbladet om att kallelse 
har skett.

Rätt att delta i bolagsstämma
Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara 
införd som aktieägare i utskrift eller annan framställ-
ning av hela aktieboken sex bankdagar före bolags-
stämman, dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till bolags-
stämman. För att få delta i bolagsstämman måste 
den som låtit förvaltarregistrera sina aktier via en 

bank eller annan förvaltare, utöver att anmäla sin 
avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn 
i aktieboken fyra bankdagar före stämman. Aktie-
ägare bör informera sin förvaltare i god tid före 
avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid 
bolagsstämman personligen eller genom ombud 
och får ha med sig högst två biträden. 

Aktieägares initiativrätt
Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid 
bolagsstämman ska begära det skriftligen hos 
 styrelsen. Ärendet ska tas upp vid bolagsstämman 
under förutsättning att begäran har kommit in till 
styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då 
 kallelse enligt aktiebolagslagen tidigast får utfärdas 
eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet 
kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Årsstämma och extra bolagstämma
Årsstämma för räkenskapsår 2020
Årsstämma för räkenskapsår 2020 ägde rum den 
5 februari 2021. På årstämman fattades beslut om 
bland annat:
• Fastställande av resultaträkning och rapport 

över finansiell ställning i årsredovisning för 
 moderbolaget och koncernen 2020.

• Omval av 7 styrelseledamöter
• Nyval av 0 styrelseledamot/möter
• Omval av styrelsens ordförande
• Nyval/Omval av PricewaterhouseCoopers AB 

som revisor
• Godkännande av föreslagna riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare
• Fastställande av ersättning till styrelse och revisor
• Uppdelning av varje aktie på 10 aktier (10:1), 

• Principer för utnämning av valberedningen
• Bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen 

under perioden före nästa årsstämma, besluta 
om att emittera nya aktier i Bolaget mot kontant 
betalning, genom apport eller kvittning och med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

• Ansvarsfrihet för styrelse och Vd för räkenskaps-
året 2021.

Beslut fattades om att styrelsearvode för perioden 
fram till slutet av årstämman 2022, ska uppgå till 
högst 231 TEUR, fördelat enligt följande: 75 TEUR till 
styrelsens ordförande Niklas Savander, 30 TEUR 
till styrelsens vice ordförande Cecilia Qvist, 10 TEUR 
till ledamöterna Daniel Berglund och Rickard Torell 
och 25 TEUR vardera till de övriga ledamöterna; och 
5 TEUR till ersättningsutskottets ordförande Niklas 
Savander, 3 TEUR till de två andra ledamöterna i 
ersättningsutskottet, 10 TEUR till revisionsutskottets 
ordförande Anna Belfrage och 5 TEUR till de två 
andra ledamöterna i revisionsutskottet. Styrelse-
ledamöterna är inte berättigade till några förmåner 
efter att deras uppdrag som styrelseledamöter 
upphör.

Extrainsatt bolagsstämma
En extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 17 
december 2021. Total 154 aktieägare närvarade och 
representerade totalt 99 157 188 röster. Mötet beslöt 
att utfärda totalt 26 385 683 nya aktier i en riktad 
nyemission för att finansiera köpet av Lucid Holdings 
LLC. Det beslutades även om två långfristiga incita-
mentsprogram. Ett optionsprogram med en varak-
tighet på två år och ett maximalt antal optioner på 
4 259 532 och en aktieoptionsplan med ett lika stort 
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antal underliggande optioner med en varkatighet 
på tre år. 

Vid en extra bolagsstämman den 1 februari 2022 
beslutades avv välja två nya styrelseledamöter, en ny 
styrelseordförande samt arvodet till de nya styrelse-
ledamöterna. Bolagsstämman beslutade i enlighet 
med valberedningens förslag att välja Patrick Comer 
och Carl Sparks till bolagets nya styrelseledamöter. 
Fram till nästa årsstämma består styrelsen av de 
ordinarie ledamöterna Patrick Comer, Cecilia Qvist, 
Anna Belfrage, Daniel Berglund, Antonia Brandberg 
Björk, Kaveh Rostampor, Niklas Savander, Carl Sparks 
och Rickard Torell. Bolagsstämman beslutade också 
att välja Patrick Comer till styrelsens ordförande.

Årsstämma för redovisningsåret 2021
Årsstämman kommer att hållas den 17 maj 2022. 

Styrelsen
Sammansättning och oberoende
Styrelseledamöterna utses normalt av årsstämman 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bola-
gets bolagsordning ska stämman utse lägst fem 
och högst tio styrelseledamöter. Enligt Koden ska 
styrelsens ordförande utses av årsstämman. Högst 
en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i 
Bolagets ledning eller i ledningen av Bolagets dot-
terbolag. Majoriteten av de bolagsstämmovalda sty-
relseledamöterna ska vara oberoende i förhållande 
till Bolaget och bolagsledningen. Minst två av de 
styrelseledamöter som är oberoende i förhållande 
till Bolaget och bolagsledningen ska även vara obe-
roende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk 
kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Målet 
med policyn är att den av stämman utsedda styrel-

sen ska ha en lämplig sammansättning som möter 
Cints behov och utveckling och som kännetecknas 
av användbarhet och bredd med hänsyn tagen till 
ledamöternas kompetens och erfarenhet samt en 
strävan om att uppnå en jämn könsfördelning. Som 
framgår av förslaget till årsstämman 2022 har val-
beredningen tagit hänsyn till behovet av en väl fung-
erande styrelse när det gäller mångfald, inklusive 
jämställdhet, nationalitet, professionell erfarenhet 
samt erfarenhet av hållbarhetsfrågor och anser att 
det är fortsatt viktigt att upprätthålla och bibehålla 
en jämn könsfördelning. Styrelsens nuvarande sam-
mansättning är ett resultat av valberedningens 
arbete inför årsstämman 2021. 

För en redogörelse av Bolagets styrelseledamöter 
och för deras oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagsledningen samt Bolagets större aktie-
ägare, se tabellen ”Styrelsen”.

Arbete och ansvar
Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande 
organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter 
regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, Bolagets 
bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrel-
sens arbete av bolagsstämmans instruktioner och 
styrelsens interna arbetsordning. Styrelsens arbets-
ordning reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen. 
Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens 
utskott, en instruktion för den verkställande direktö-
ren och en instruktion för den ekonomiska rappor-
teringen till styrelsen.

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och 
förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket 
bl.a. innefattar ett ansvar för upprättande av över-
gripande, långsiktiga strategier och mål, budgetar 
och affärsplaner, fastställande av riktlinjer som säker-
ställer att verksamheten är långsiktigt värdeska-
pande, granskning och upprättande av räkenskaper, 

Styrelsen

Deltagande i möten

Post Nationalitet Invald Oberoende
Ersättnings- 

kommittén
Revisions- 
kommittén Styrelsen

Ersättnings- 
kommittén

Revisions- 
kommittén Arvode

Niklas Savander1) Ordförande Svensk 2016 Ja  Ja – 23/27 8/9 – 80

Patrick Comer2) Ordförande Amerikansk 2022 Nej – – – – – –

Richard Torell Styrelseledamot Svensk 2016 Ja – Ja 20/27 – 8/8 15

Antonia Brandberg 
Björk Styrelseledamot Svensk 2016 Ja –  – 23/27 – – 25

Daniel Berglund Styrelseledamot Svensk 2016 Ja Ja  – 20/27 9/9 13

Kaveh Rostampor Styrelseledamot Svensk 2018 Ja – – 23/27 – – 25

Anna Belfrage Styrelseledamot Svensk 2020 Ja – Ordförande 23/27 – 8/8 35

Cecilia Qvist Styrelseledamot 
och vice ordförande

Svensk 2020 Ja Ja Ja 23/27 8/9 8/8 38

Carl Sparks Styrelseledamot Amerikansk 2022 Ja – – – – – –

 
1) Ordförande fram till 2021.
2) Ordförande från och med 2022.
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att fatta beslut i frågor rörande investeringar och 
avyttringar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, 
utvecklande och fastställande av viktiga policyer, 
tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att 
policyer och riktlinjer efterlevs, tillse att system finns 
för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet 
och risker, betydande förändringar i Bolagets orga-
nisation och verksamhet, utse verkställande direktör 
och, i enlighet med de av bolagsstämman fast-
ställda riktlinjerna, fastställa ersättning och andra 
anställningsvillkor för verkställande direktör och 
ledande befattningshavare. Styrelsens ordförande 
är ansvarig för att styrelsens arbete bedrivs effektivt 
och att styrelsen fullgör sina åligganden.

 Styrelsen sammanträder enligt ett årligen förbe-
stämt schema. Utöver ordinarie styrelsesammanträ-
den kan ytterligare styrelsesammanträden sam-
mankallas om styrelseordföranden anser att det 
behövs eller om en styrelseledamot eller den verk-
ställande direktören begär det.

Styrelsens arbete under 2021
Styrelsen har sammanträtt enligt den årliga tidspla-
nen. Under det första kvartalet hölls ett flertal möten 
i samband med börsnoteringen och relaterade 
finansiella beslut. Under fjärde kvartalet hölls styrel-
semöten för att diskutera och besluta kring köpet av 
Lucid och relaterade finansiella frågor.

Utvärdering av styrelsen
Styrelsens ordförande är ansvarig för att säkerställa 
att styrelsens arbete blir korrekt utfört och att de 
fullföljer sina åtaganden. 

Revisorer
Revisorn ska granska Cints årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och den verkställande direk-

törens förvaltning. Eftersom Bolaget är moderbolag i 
en koncern ska revisorn även granska koncernredo-
visningen samt koncernföretagens inbördes förhål-
landen. Revisionen av Cints årsredovisning och bok-
föring samt av styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning utförs i enlighet med allmänt 
accepterade revisionsstandarder i Sverige. Revisorn 
ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsbe-
rättelse och en koncernrevisonsberättelse till års-
stämman. Cints revisor är PricewaterhouseCoopers. 
Nicklas Kullberg är huvudansvarig revisor. För den 
totala ersättningen för räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2021, se not 7.

Koncernens revisorer deltar vid alla revisions-
utskottets möten och redogör för sina observationer 
och rekommendationer på kvartalsrapporter, intern-
kontroll och årsredovisning.

Under året har revisorerna genomfört en revision 
på årsbokslutet och revisionsrapporten är inklude-
rad i årsedovisningen, se sidorna 88–92. I samband 
med det tredje kvartalets bokslut genomförde revi-
sorerna även en översiktlig granskning av interims-
bokslutet januari till september. Cints interna kontroll 
var ett av fokusområdena för revisorernas gransk-
ning vid årsrevisionen.

Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Enligt 
aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter 
inte vara anställda av Bolaget och minst en ledamot 
måste ha redovisnings- eller revisionskompetens. 
Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska 
vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess 
ledande befattningshavare. Minst en av revisions-
utskottets ledamöter som är oberoende i förhål-
lande till Bolaget och dess ledande befattnings-
havare ska också vara oberoende i förhållande 

till Bolagets större aktieägare. Revisionsutskottet 
består för närvarande av tre ledamöter: Anna 
 Belfrage, Rickard Torell och Cecilia Qvist.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att 
(a)  övervaka Bolagets finansiella rapportering samt 

lämna rekommendationer och förslag för att 
säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

(b)  med avseende på den finansiella rapporte-
ringen, övervaka effektiviteten i Bolagets interna 
kontroll, internrevision och riskhantering,

(c)  hålla sig informerat om revisionen av Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning samt 
om slutsatserna av Revisorsinspektionens 
 kvalitetskontroll,

(d)  informera styrelsen om resultatet av den revi-
sionen och på vilket sätt den revisionen bidrog 
till den finansiella rapporterings tillförlitlighet 
samt om vilken funktion utskottet har haft,

(e)  granska och övervaka den revisorns opartiskhet 
och självständighet och då särskilt uppmärk-
samma om revisorn tillhandahåller Bolaget 
andra tjänster än revision, 

(f)  ge rekommendationer om kapitalstrukturrelate-
rade frågor, inkluderande långsiktiga finansie-
ringsplaner och utdelningsförslag,

(g)  ge rekommendationer om allmän vägledning om 
finansiella mål, och

(h)  biträda valberedningen vid upprättandet av för-
slag till bolagsstämmans beslut om val av revisor.

Ersättningsutskott
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Enligt 
Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande 
i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av 
ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhål-
lande till Bolaget och dess ledande befattningsha-
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vare. Ersättningsutskottet består för närvarande av 
tre ledamöter: Niklas Savander, Daniel Berglund och 
Cecilia Qvist. Samtliga ledamöter av ersättnings-
utskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och 
dess ledande befattningshavare. 

Verkställande direktör och andra ledande befatt-
ningshavare är inte delaktiga i styrelsens beredning 
av och beslut om ersättningsrelaterade ärenden om 
de påverkas av sådana ärenden.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att
 (a)  bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersätt-

ningsprinciper, ersättningar och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen,

(b)  följa och utvärdera pågående och under året 
avslutade program för rörliga ersättningar för 
bolagsledningen,

(c)  följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer 
för ersättningar till ledande befattningshavare 
som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut 
om samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i Bolaget,

(d)  upprätta och tillhandahålla styrelsen en redo-
görelse av resultatet av utvärderingen som ska 
utföras enligt punkterna (b) och (c) ovan,

(e)  förbereda och hantera styrelsens ersättnings-
rapport för varje räkenskapsår som redogör 
för obetald och utestående ersättning som 
omfattas av riktlinjerna för ersättning,

(f)  om Bolaget implementerar incitamentsprogram 
för Bolagets anställda, säkerställa att incita-
mentsprogrammen utvärderas årligen,

(g)  årligen utvärdera den verkställande direktörens 
successionsplanering för bolagsledningen, och 

(h)  fullgöra och genomföra övriga uppgifter som 
ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt 
Koden.

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman fatta beslut 
om riktlinjer för ersättning till de ledande befatt-
ningshavarna. Årsstämman den 5 februari 2021 
beslöt att fastställa nedanstående riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare för perio-
den intill slutet av årsstämman 2022. Dessa riktlinjer 
finns beskrivna i not 6.

Koncernledning
Det är bolagets styrelse som utser Vd som sedan 
leder koncernledningens arbete. Beslut fattas av 
Vd i samråd med koncernledningen. Vid tiden för 
avgivelse av års- och hållbarhets redovisning består 
koncernledning av Vd Tom Buelhlmann, Joakim 
Andersson CFO, Jake Wolff CRO, Andy Ellis COO, 
Rick Pittenger CTO, Marie-Louise Howett CHRO och 
Felicia Winberg GC. 

Koncernledningens arbete
Vd ansvarar för den löpnade förvaltningen och dag-
liga driften och att efterleva Vd-instruktionen. Det är 
Vds ansvar att säkerställa att styrelsen är informerad 
för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Det är 
Vd som leder koncernledningens arbete. Koncern-
ledningsmöten hålls varje vecka och mer ofta vid 
behov. Samtliga möten dokumenteras. Koncern-
ledningen har utöver schemalagda möten även 
möten vid behov och daglig kommunikation och 
samarbete för att driva verksameheten framåt på 
bästa möjliga vis. 

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen
Ramverket för intern kontroll
Cint har inrättat ett ramverk för intern kontroll som 
syftar till att uppnå en effektiv organisation som når 
de målsättningar som har satts upp av styrelsen. 
Denna rutin innefattar ett arbete med att säkerställa 
att Cints verksamhet bedrivs korrekt och effektivt, 
att lagar och regler efterlevs samt att den finansiella 
rapporteringen är korrekt och tillförlitlig och i enlig-
het med tillämpliga lagar och regler. 

På grund av verksamhetens storlek och karaktär 
samt rapporteringsrutin till styrelsen och revsions-
utskottet, har styrelsen fastställt att det inte är eko-
nomiskt försvarbart att sätta upp en separat intern 
revisionsfunktion. Den nuvarande rutinen för intern-
kontroll som beskrivs i den här rapporten är tillräck-
lig för att säkerställa kvaliteten av den finansiella 
rapporteringen.

Kontrollmiljö
Cints kontrollmiljö är baserad på arbetsfördelningen 
mellan styrelse, styrelsens utskott, verkställande 
direktör och CFO samt de värderingar som styrelsen 
och koncernledningen kommunicerar och arbetar 
utifrån. För att behålla och utveckla en väl fungerande 
kontrollmiljö, för att efterleva tillämpliga lagar och 
regler och för att Cints önskade sätt att bedriva verk-
samheten på ska efterlevas i hela koncernen har sty-
relsen, som ytterst ansvarigt organ, fastställt ett antal 
grundläggande dokument av betydelse för riskhante-
ring och den interna kontrollen vilka består av styr-
dokument, policyer, rutiner och instruktioner. Bland 
dessa dokument ingår bl.a. styrelsens arbetsordning, 
instruktionerna för styrelsens utskott, instruktionerna 
för verkställande direktör, instruktionerna för den 
ekonomiska rapporteringen, koncernens uppförande-
kod samt kommunikations- och insiderpolicyn.
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Riskbedömning
Cint har inrättat en rutin för riskbedömning som 
innebär att Cint årligen genomför en riskanalys och 
riskbedömning. Enligt denna rutin är risker identifie-
rade och kategoriserade i följande fyra områden:
• Strategiska risker,
• Operationella risker,
• Efterlevnadsrisker, och
• Finansiella risker.

Cints målsättning med riskanalysen är att identifiera 
de största riskerna som kan hindra Cint från att nå 
dess mål eller fullfölja sin strategi. Målsättningen är 
även att utvärdera dessa risker baserat på sannolik-
heten att de uppkommer i framtiden samt i vilken 
mån riskerna skulle kunna påverka Cints målsätt-
ningar om de skulle inträffa.

Varje enskild risk har en s.k. riskägare. Denna ris-
kägare har mandat och ansvar att säkerställa att 
åtgärder och kontroller är upprättade och imple-
menterade. Riskägaren är också ansvarig för att 
bevaka, följa upp och rapportera förändringar i 
Cints riskexponering mot identifierade risker.

Bolagets CFO rapporterar årligen identifierade 
risker till revisionsutskottet och styrelsen. Styrelsen 
utvärderar sedan Cints riskhanteringssystem, däri-
bland riskbedömningar, i en årlig riskrapport i vilken 

de mest väsentliga delarna av Cints interna kontroll 
och riskhantering granskas i detalj. Syftet med detta 
förfarande är att säkerställa att väsentliga risker 
hanteras och att kontroller som motverkar identifie-
rade risker är implementerade.

Kontrollaktiviteter
Cint har inrättat en riskhanteringsprocess som inne-
fattar ett antal nyckelkontroller av sådant som ska 
upprättas och fungera i riskhanteringsprocesserna. 

Interna styrningsverktyg
För att säkerställa till att kontrollmiljön genomförs 
och följs finns det ett antal policyer och andra 
viktiga dokument och verktyg. Följande riktlinjer, 
som antagits av styrelsen, har varit viktiga styr-
instrument under räkenskapsåret:
• Policy för kommunikation och insiderhandel
• Policy för ekonomi och riskhantering
• IT-policy
• HR-policy
• Policy för informationssäkerhet
• Hållbarhetspolicy

• Policy för bekämpning av mutor
• Bolagsstyrning och förfaranden

Policyer, rutinbeskrivningar och instruktioner 
distribueras till alla relevanta medarbetare på 
Cint via Cints intranät. Cints medarbetare måste 
följa uppförandekoden och policyn för kommuni-
kation och insiderhandel, och obligatorisk utbild-
ning säkerställer att de medarbetarna är infor-
merade och uppdaterade. 

Cints
ramverk för    

internkontroll

Övervakning  
och uppföljning

Riskbedömning

Kontrollaktiviteter

Kontrollmiljö

Q1

Beslut om förändringar i 
internkontroll ramverk, risk-
områden och fokusområden. 

Q2

Kommunikation till organisa-
tion och utbildning om för-
ändringar i ramverk och risk- 
och fokusområden. 

Q3

Revisorerna utför förvaltnings-
revision och genomgång av 
internkontrollramverk och 
riskområden. Cint utför arbete 
med självtestning av ramverk

Q4

Uppföljning och rapportering 
till styrelse och revisions-
utskott.

Räkenskapsårets process för intern kontroll
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Kontrollkraven utgör ett viktigt verktyg som möjlig-
gör för styrelsen att leda och utvärdera information 
från de ledande befattningshavarna samt att ta 
ansvar för identifierade risker. Cint fokuserar på att 
dokumentera och utvärdera de största riskerna rela-
terade till finansiell rapportering för att säkerställa att 
Cints rapportering är korrekt och tillförlitlig.

Övervakning och uppföljning
En självutvärdering av internkontrollens effektivitet 
ska genomföras årligen av identifierade personer 
inom hela organisationen. Bolagets CFO är ansvarig 
för att presentera resultatet till revisionsutskottet 
och styrelsen.

Föreslagen resultatdisposition 
Styrelsen vill till årsstämman föreslå att ingen utdel-
ning sker för räkenskapsåret 2021.

Till bolagsstämmans förfogande står följande fria 
egna kapital i moderbolaget, SEK
Överkursfond 11 746 240 719
Beräknat resultat –10 840 926
Årets vinst 24 617 617
Summa 11 760 017 410

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande, SEK
Överförs till överkursfonden  11 746 240 719
Överförs till balanserad vinst  13 776 691
Summa 11 760 017 410
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Styrelse

Utbildning: Kandidatexamen från Sewanee. Masterexamen i  
företagsekonomi (MBA) från Columbia Business School.
Andra aktuella poster: Styrelseledamot i Gripnr och styrelse-
ledamot i Idea Village 
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Grundare och Vd för 
Lucid.
Egna och närstående personers aktieinnehav*: 6 725 967 aktier.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Inte oberoende i förhållande till bolaget eller dess verkställande 
ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi (MBA), University of 
Edinburgh.
Andra aktuella poster: Ordförande LEGO Venture. Styrelseledamot 
i Kinnevik AB och Trustly AB. Partner på Qvist Advisors LLC.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Global marknadschef 
på Spotify. Styrelseledamot i Catena Media plc.
Egna och närstående personers aktieinnehav den 31 december 
2021: 150 308 aktier.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning 
samt bolagets större aktieägare.

Utbildning: Master i internationell marknadsföring, Hanken Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors. Master i maskinteknik,  Helsingfors 
tekniska universitet.
Andra aktuella poster: Styrelseordförande i EasyPark AS, Digital 
Care Solutions Oy, Fåntell AB, Fåntell Oy och Silverfin BVBA. Senior 
rådgivare på Permira fonder. Styrelseordförande för Waldemar von 
Frenckells Stiftelse. Styrelseledamot i Urlus Stiftelsen.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande i 
Nebula Oy, Marbjangal AB, NSav HoldCo AB, RTh Holdco AB, TomB 
Holdco AB, Cint Intressenter III AB och Zervant Oy. Styrelseledamot 
i Verne Global Ltd, DORO AB, Klarna Holding AB och Klarna Bank 
AB. Venture Partner på Conor Venture Partners Oy. 
Egna och närstående personers aktieinnehav den 31 december 
2021: 279 440 aktier. 
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning 
samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Patrick Comer  
– Ordförande
Ordförande sedan: 2022
Född: 1973 

Cecilia Qvist  
– Vice ordförande
Styrelseledamot och vice 
ordförande sedan: 2020 
Ledamot i ersättnings- och 
revisionskommittén.
Född: 1972

Niklas Savander  
– Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2016
Född: 1962 

* Innehavet är från januari 2022.
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Utbildning: Master i industriteknik och industriell förvaltning, 
 Kungliga tekniska högskolan, KTH.
Andra aktuella poster: Föreståndare, Nordic Capital Investment 
Advisory AB. Styrelseledamot i R49 Holding AB, Vizrt AB (och 
 närstående) och NDC Holding AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Suppleant i styrelsen 
i Bambora Top Holding AB.
Egna och närstående personers aktieinnehav den 31 december 
2021: Har inga aktier eller optioner i företaget.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning, 
men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Master i företagsekonomi, Uppsala universitet. Master-
diplom i Strategy and Innovation, Saïd Business School,  University 
of Oxford.
Andra aktuella poster: Vd och medgrundare av Planhat, styrelse-
ordförande i Boost.ai (och närstående) och Rostampor Ventures 
AB. Styrelseledamot i andra privata bolag som Macrobond (och 
närstående), Planhat AB och Jobylon AB. Rådgivare på Oomnitza 
Inc.och Meltwater Group BV.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Rådgivare på Spider-
book, Inc Verkställande direktör, Meltwater Group BV.
Egna och närstående personers aktieinnehav den 31 december 
2021: 55 731 aktier.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning 
samt bolagets större aktieägare.

Utbildning: Master i finansiering, Handelshögskolan i Stockholm. 
MBA, University of Michigan.
Andra aktuella poster: Partner, Nordic Capital Investment Advisory 
LLC, rådgivare till Nordic Capital Funds. Styrelseledamot i ArisGlobal 
Inc, Clario Inc, Inovalon Inc, RLDatix Ltd, Cytel Inc. Personliga 
 holdingbolag.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseledamot i 
 Itiviti AB och flera av dess dotterbolag, Board International, Trustly 
Group AB, Bambora Top Holding AB och flera av dess dotterbolag, 
personliga holdingbolag och andra icke affärsdrivande innehav.
Egna och närstående personers aktieinnehav den 31 december 
2021: Har inga aktier eller optioner i företaget.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning, 
men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Daniel Berglund  
– styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2016 
Ledamot i ersättningskom-
mittén.
Född: 1981

Rickard Torell  
– styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2016 
Ledamot av revisionskommit-
tén.
Född: 1985

Kaveh Rostampor  
– styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2018
Född: 1980
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Utbildning: Studier i psykologi, University of Bath. Oxford Private 
Equity Program vid Said Business School – University of Oxford
Andra aktuella poster: Personalchef på Vio Technology AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Personalchef för 
Bambora AB, CHRO IP-only AB.
Egna och närstående personers aktieinnehav den 31 december 
2021: 45 499 aktier.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning 
samt bolagets större aktieägare.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, universitetet i Lund.
Andra aktuella poster: Styrelseledamot i Ellevio AB och flera 
av dess dotterbolag, Mycronic AB (publ), NOTE AB (publ), Isofol 
 Medical AB (publ), Elopak ASA och Anna Belfrage Creative 
 Consulting AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Finansdirektör för 
koncernen Södra Skogsägarna ekonomisk förening och styrelse-
ledamot i Södra Skogsägarna Aktiebolag samt styrelseledamot i 
flera av dess dotterbolag. Styrelseledamot i CEDEFT Intressenter 
AB. Suppleant i styrelsen för Berg & Berg i Kungälv AB.
Egna och närstående personers aktieinnehav den 31 december 
2021: 20 014 aktier.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning 
samt bolagets större aktieägare.

Antonia Brandberg Björk  
– styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2016
Född: 1979

Anna Belfrage  
– styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2020  
Ordförande i revisions-
kommittén.
Född: 1962

Utbildning: Examen från Princeton University (summa cum laude). 
Harvard Business School (Baker Scholar).
Andra nuvarande befattningar: Verkställande partner på Interlock 
Partners (riskkapital), styrelseledamot i Copart Inc. Han sitter i 
 styrelsen för flera privata teknikföretag, bland annat ActionIQ, 
 BlueNile, Plex och Hootsuite. 
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Vd för Academic 
Partnerships, styrelserådgivare Comment Sold, senior rådgivare 
Bain Capital. Han har varit styrelseledamot i styrelserna för Avis 
Budget Group, Vonage och Dunkin' Brands. Styrelseledamot i Lucid 
fram till dess att företaget köptes av CINT. 
Egna och närstående personers aktieinnehav*: 271 131 aktier.
Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning 
samt bolagets större aktieägare.

Carl Sparks  
– styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2022
Född: 1967

* Innehavet är från januari 2022.
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Koncernledning

Tom Buehlmann – Vd
Vd sedan: 2017
Född: 1964
Utbildning: Magisterexamen från Cambridge 
University.
Yrkeserfarenhet: Tom har över 20 års erfarenhet 
av teknikbaserade marknadsföringsföretag, med 
särskilt fokus på allmän ledning, försäljning och 
marknadsföring. Innan Cint var Tom verkstäl-
lande ordförande för Lumata Group, ett globalt 
företag som arbetar med digitalt kundengage-
mang, analys och lojalitet. Dessförinnan har 
han tillbringat ett antal år som Vd och i ledande 
ställning på EYC, en leverantör av kundvård för 
att bygga lojalitet (CRM) och analysverktyg, och 
på Catalina Marketing, en leverantör av riktade 
kuponger till försäljningsställen. Tom var också 
Venture Partner på DN Capital, där han hante-
rade och utvärderade befintliga och nya investe-
ringar inom e-handel, data och sektorn för 
detaljhandelsteknik. Tidigare i sin karriär har Tom 
haft ett antal sälj- och marknadsföringsroller på 
Procter & Gamble och Lindt & Sprüngli.
Egna och närstående personers aktieinnehav 
den 31 december 2021: 2 531 051 aktier och 
375 932 teckningsoptioner.

Joakim Andersson – CFO
CFO sedan: 2020
Född: 1974
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi 
från Växjö universitet.
Yrkeserfarenhet: Joakim har mer än 20 års erfa-
renhet av ledande befattningar och har arbetat 
både inom teknik- och finanssektorn. Innan han 
kom med i Cints ledningsgrupp var han ekono-
michef för Kinnevik AB, ett svenskt investerings-
bolag med fokus på digitala konsumentföretag. 
Dessförinnan har han haft roller på ledningsnivå 
inom finans, investeringar, bankverksamhet och 
konsultverksamhet.
Egna och närstående personers aktieinnehav 
den 31 december 2021: 439 588 aktier och 
313 276 teckningsoptioner.

Jake Wolff – CRO
Chief Revenue Officer sedan: 2022
Född: 1983
Utbildning: Kandidatexamen, Villanova University.
Yrkeserfarenhet: Jake började på företaget i 
februari 2012 som försäljningschef med uppdra-
get att öka försäljningen av Access i nordöstra 
Amerika. I januari 2013 blev han vice Vd för för-
säljningen i Nordamerika och i januari 2014 blev 
han återigen befordrad till Vd för Nordamerika. 
Innan han började på Cint var Jake ansvarig för 
försäljningen inom hälso- och sjukvårdsområdet 
för ett mjukvara som tjänstbaserat företag för 
bakgrundskontroller och licensverifiering. Han 
var Chief Commercial Officer från 2020 till 2022.
Egna och närstående personers aktieinnehav 
den 31 december 2021: 707 224 aktier och 
313 277 teckningsoptioner.

Andy Ellis – COO
Chief Operating Officer sedan: 2022
Född: 1972
Utbildning: Andy har en kandidatexamen 
i  ekonomi från Creighton University.
Yrkeserfarenhet: Andy har över 15 års erfarenhet 
av att leda globala drifts-, försäljnings- och teknik-
team inom marknadsundersökningsbranschen. 
Han har tidigare varit intäktschef och verkstäl-
lande direktör för Nordamerika på Lucid, där han 
började som senior vice ordförande för bolags-
utveckling, innan han övergick till att bli Vd för 
Federated Sample och Fulcrum, de ursprungliga 
versionerna av Lucid Marketplace och han blev 
därefter operativ chef för Lucid i mars 2016. 
Dessförinnan var Andy verkställande direktör 
för Europa och Asien och Stillahavsområdet på 
 Greenfield Online. Han var en del av lednings-
gruppen som ansvarade för att bygga upp före-
taget till ett globalt, börsnoterat företag med 
över 600 medarbetare såväl som för den slutliga 
försäljningen av företaget till Microsoft 2008.
Egna och närstående personers aktieinnehav 
den 31 december 2021: 1 740 551 aktier.
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Rick Pittenger – CTO
Chief Technology Officer sedan: 2022
Född: 1964
Utbildning: Master i systemvetenskap, MBA.
Yrkeserfarenhet: Rick har tidigare varit teknisk 
chef på Lucid och är en veteran inom internet-
teknik och ledare inom utveckling, driftsättning 
och förvaltning av storskaliga mjukvara som tjänst- 
system. Han har över 35 års erfarenhet av 
mjukvaru utveckling och tjänsteutveckling, 30 års 
erfarenhet av olika ledningsuppdrag och 26 år 
inom internetbranschen. Hans interneterfarenhet 
går tillbaka till 1996 och GeoCities. Under sin tioår-
iga karriär på Yahoo ledde han ingenjörsorganisa-
tioner för storskaliga webbplatser för communitys, 
företag och konsumenter. Sedan flyttade han till 
Proofpoint, där han hjälpte till att ta företaget till 
en framgångsrik börsnotering. Därefter gick han 
till Ooyala i tre år som marknadschef för ingenjörs-
teknik, vilket resulterade i en framgångsrik 
 försäljning till ett stort offentligt företag. Innan han 
började på Lucid arbetade han på Rocket Fuel, där 
han ledde teknik- och produktorganisationerna.
Egna och närstående personers aktieinnehav*: 
1 397 867 aktier.

Marie-Louise Howett – CHRO
Chief Human Resources Officer sedan: 2021
Född: 1974
Utbildning: Magisterexamen i psykologi och 
arbetsvetenskap från Linköpings universitet.
Yrkeserfarenhet: Marie-Louise har en bakgrund 
inom personalområdet som sträcker sig över 
20 år och har främst arbetat inom teknik-, 
 industri-, läkemedels- och medicintekniksekto-
rerna. Hon har bred internationell erfarenhet från 
roller i Europa, Asien och Nordamerika. Innan 
Marie-Louise kom in i Cints ledningsgrupp var 
hon chef för personal, kultur och kommunikation 
på Unilabs, en ledande internationell leverantör 
av diagnostiska tjänster. Hon har också haft 
ledande befattningar på globala jättar som 
Assa Abloy, Roche och GE.
Egna och närstående personers aktieinnehav 
den 31 december 2021: 4 892 aktier.

Felicia Winberg – GC
General Counsel sedan: 2022
Född: 1986
Utbildning: Juristexamen (LLM ) från Lunds 
 universitet.
Yrkeserfarenhet: Felicia har tidigare varit chef 
för juridik och efterlevnad och har mer än tio års 
erfarenhet av nationella och internationella pro-
jekt inom kapitalmarknader, fusioner och förvärv, 
personuppgiftsskydd, bolagsstyrning och allmän 
bolags- och handelsrätt. Innan hon började på 
Cint arbetade hon som chefsjurist för ett riskka-
pitalägt hälsoteknikföretag och tillbringade sju år 
som biträdande jurist och medlem av den svenska 
advokatsamfundet på två ledande svenska och 
nordiska advokatbyråer.
Egna och närstående personers aktieinnehav 
den 31 december 2021: 125 310 teckningsoptioner.

* Innehavet är från januari 2022.
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Belopp i EUR, tusental Not 2021 2020

Nettoomsättning 5 138 925 98 284

Kostnad för sålda tjänster –67 769 –47 318

Bruttoresultat 71 155 50 966

Aktiverad utvecklingskostnad 15 7 826 6 377

Personalkostnader 6 –38 456 –26 805

Övriga rörelseintäkter 2 829 –497

Övriga externa kostnader 7, 8 –37 295 –16 729

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA 6 060 13 311

Av- och nedskrivningar 15,16 –9 208 –7 020

Rörelseresultat, EBIT –3 148 6 290

Ränteintäkter 9 2 237 25

Räntekostnader 9 –151 –2 815

Resultat före skatt –1 062 3 500

Aktuell skatt 10 –5 714 –554

Uppskjuten skatt 3 558 –59

Årets nettovinst –3 218 2 886

Resultat per aktie före utspädning –0,04 –0,45

Resultat per aktie efter utspädning –0,04 –0,45

Belopp i EUR, tusental 2021 2020

Årets resultat –3 218 2 886

Övrigt totalresultat

Poster som kan överföras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet –7 341 –3 620

Årets övriga totalresultat –7 341 –3 620

Årets totala övriga totalresultat1) –10 559 –734

1) Totalresultatet är totalt sett hänförligt till moderbolagets ägare.
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Belopp i EUR, tusental Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 14 905 411 100 714

Övriga immateriella tillgångar 15 329 999 36 214

Nyttjanderättstillgångar 8 5 522 2 869

Utrustning, verktyg och installationer 16 1 241 606

Övriga finansiella tillgångar 1 107 234

Uppskjuten skattefordran 22 10 641 5 226

Summa anläggningstillgångar 1 253 921 145 862

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 19 91 136 27 282

Aktuella skattefordringar 2 396 81

Övriga fordringar 1 906 31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 24 665 19 539

Likvida medel 20 77 674 6 909

Summa omsättningstillgångar 197 777 53 842

Summa tillgångar 1 451 698 199 704

Belopp i EUR, tusental Not 2021 2020

Eget kapital och skulder

Eget kapital 21

Aktiekapital 2 165 1 300

Övriga kapitaltillskott 1 161 840 143 383

Reserver –16 738 –9 397

Ackumulerade förluster inklusive årets resultat 658 3 876

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 147 925 139 162

Långfristiga skulder

Upplåning 23 108 869 5 366

Leasingskulder 8 3 073 1 811

Uppskjutna skatteskulder 22 78 150 4 878

Övriga långfristiga skulder 190 092 12 055

Kortfristiga skulder

Leasingskulder 8 2 230 959

Leverantörsskulder 48 585 12 446

Checkräkningskrediter – 5 310

Aktuella skatteskulder 4 802 270

Övriga kortfristiga skulder 24 4 459 4 418

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 53 604 25 084

Summa kortfristiga skulder 113 680 48 486

Summa eget kapital och skulder 1 451 698 199 704

Rapport över finansiell ställningINNEHÅLL
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Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys
Konsoliderad

Belopp i EUR, tusental Aktiekapital 
Ytterligare 

inbetalt kapital Reserver

Balanserad vinst 
inklusive periodens 

vinst/förlust
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 1 122 111 371  –5 777 990 107 706

Årets vinst 2 886 2 886

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser –3 620 –3 620

Summa totalresultat –3 620 2 886 –734

Nyemission av aktier 178 32 012 32 190

Summa transaktioner med aktieägare 178 32 012 32 190

Utgående balans per  
31 december 2020 1 300 143 383 –9 397 3 876 139 162

Belopp i EUR, tusental
Aktiekapital Ytterligare 

inbetalt kapital Reserver

Balanserad vinst 
inklusive periodens 

vinst/förlust
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 1 300 143 383 –9 397 3 876 139 162

Årets vinst –3 218 –3 218

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser –7 341 –7 341

Summa totalresultat –7 341 –3 218 –10 559

Nyemission av aktier 865 1 028 814 1 029 679

Transaktionskostnad netto efter skatt –12 310 –12 310

Långsiktiga aktiebaserade 
 incitamentsprogram 1 953 1 953

Summa transaktioner med aktieägare 865 1 018 457 –1 019 322

Utgående balans per  
31 december 2021 2 165 1 161 840 –16 738 658 1 147 925

Belopp i EUR, tusental Not 12-31-2021  12-31-2020

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat –3 148 6 290

Justering för icke-kontanta poster 28 8 234 6 310

Erhållen ränta – 25

Erlagd ränta –151 –337

Betald inkomstskatt –1 391 –625

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring   
i rörelsekapitalet 3 544 11 663

Kundfordringar netto –17 621 –995

Övriga kortfristiga fordringar –372 –5 222

Förändring i leverantörsskulder 3 901 883

Förändring i övriga kortfristiga skulder –27 373 6 066

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet –41 465 732

Kassaflöde från löpande verksamheten –37 921 12 395

Investeringsverksamhet

Förvärv av immateriella tillgångar 15 –9 502 –7 749

Förvärv av materiella tillgångar 16 –301 –132

Förvärv av företag 30 –473 133 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –482 936 –7 881

Finansieringsverksamheten 27

Checkräkningskredit –5 310 –1 842

Återbetalning av lån –7 100 –

Återbetalning av leasingskulder –1 128 –973

Nya lån 106 345 –

Nyemission av aktier 512 537 2 850

Transaktionskostnad för nyemission av aktier –12 310 –

Inkomster från långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram 1 953 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 594 987 35

Årets kassaflöde 74 129 4 549

Likvida medel i början av räkenskapsåret 6 909 2 570

Kursdifferenser i likvida medel –3 364 –210

Likvida medel vid årets slut 77 674 6 909
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Not 1 Allmän information

Cint Group AB (publ) (moderbolaget), 559040-3217, är ett aktie-
bolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. Adressen 
till huvudkontoret är Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm. 
Moderbolaget och dess dotterbolag (”Cint” eller ”koncernen”) 
utvecklar och driver en ledande programvaruplattform på den 
globala marknaden för insamlande och analys av insikter, det vill 
säga en förståelse för en viss målgrupps attityder till produkter, 
tjänster eller andra frågor. Genom sin programvaruplattform gör 
Cint det möjligt för företag och marknadsundersökningsföretag 
att erhålla högkvalitativa insikter globalt på ett tids- och kost-
nadseffektivt sätt. Koncernen består av 28 företag i 16 länder.

De tio största aktieägarna ägde tillsammans 68 procent av 
kapitalet i Cint. 

Styrelsen har den 14 april 2022 godkänt denna koncernredo-
visning för publicering.

Den 29 december förvärvade Cint 100 procent av aktierna i 
Lucid. Eftersom effekten på resultaträkningen mellan bokslutet 
och den 31 december 2021 inte bedömdes vara betydande, 
konsoliderades Lucid-koncernen från och med den 31 decem-
ber 2021. Följaktligen har Lucid ingen inverkan på resultaträk-
ningen under räkenskapsåret 2021. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental 
euro (TEUR). Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden.

Not 2  Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat 
anges.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen (1995:1554) och International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) sådana de antagits av EU och tolkningar från IFRS 

Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner samt tillämpliga uttalanden (UFR) till-
lämpats. Samma redovisningsprinciper har tillämpats för alla år. 
Koncernens bokslut har redovisats till historiskt anskaffnings-
värde.

Nya och ändrade redovisningsprinciper för räkenskapsåret
 Följande ändringar trädde i kraft under räkenskapsåret:
• Covid-19-relaterade hyreslättnader – ändringar i IFRS 16 
• Referensräntereform – fas 2 – ändringar i IFRS 9, IAS 39, 

IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16. 

Dessa ändringar har inte haft någon inverkan på koncernens 
bokslut. 

Nya och ändrade redovisningsprinciper som ännu inte trätt 
i kraft
Ett antal nya eller ändrade redovisningsprinciper och standarder 
som träder i kraft under kommande räkenskapsår har inte 
 tillämpats vid upprättandet av detta bokslut. Dessa nya stan-
darder och ändringar väntas inte ha en väsentlig inverkan på 
koncernens bokslut.

Koncernredovisning
Dotterbolag 
Dotterbolag är företag över vilka koncernen har bestämmande 
inflytande. Bestämmande inflytande föreligger om moderbola-
get har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för 
eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan 
använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkast-
ningen. Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

 Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som 
koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget. 
I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller 

skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad 
köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.
Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen 

redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande 
ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klas-
sificerats som en finansiell skuld redovisas i enlighet med IFRS 9 
i resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealise-
rade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföre-
tag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har 
i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
 tillämpning av koncernens principer.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som 
 funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den 
valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respek-
tive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen 
används euro (EUR), som koncernens rapporteringsvaluta. 
Moderbolagets rapporteringsvaluta och redovisningsvaluta är 
svenska kronor (SEK). Anledningen till att rapporteringsvalutan 
är annan än redovisningsvalutan i moderbolaget är att koncer-
nen under lång tid har använt EUR för att internt mäta den finan-
siella utvecklingen av bolaget samt att EUR som rapporterings-
valuta återspeglar koncernens internationella verksamhet. 
 Ledningen anser att det ger en mer rättvisande presentation.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
 resultaträkningen.

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och lik-
vida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter 
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eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och –förluster redo-
visas i posterna ”övriga rörelseintäkter” eller ”övriga rörelsekost-
nader” i resultaträkningen.

Koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncer-
nens rapportvaluta enligt följande: 
(a)  tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 

omräknas till balansdagens kurs;
(b)  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 

omräknas till en genomsnittlig valutakurs (såvida denna 
genomsnittliga kurs utgör en rimlig uppskattning av den 
ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transak-
tionsdagen. I annat fall omräknas intäkter och kostnader 
med hjälp av transaktionsdagens kurs), och

(c)  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
totalresultat.

 
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid 
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och 
skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens 
kurs. Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.

Immateriella tillgångar
Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag och avser det 
belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestäm-
mande inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde 
per förvärvsdagen på tidigare egetkapitalandel i det förvärvade 
företaget, överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar. I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas 
goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenere-
rande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som 
förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet 
eller grupp av enheter som goodwill fördelats till motsvarar den 
lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i 
den interna styrningen. Goodwill övervakas för närvarande för 
koncernen som helhet då den består av en kassagenererande 
enhet som utgör ett enda segment. Goodwill nedskrivningstes-
tas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållan-
den indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet 

på den kassagenererande enhet som goodwillen hänförts till 
(koncernen som helhet) jämförs med återvinningsvärdet, vilket 
är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet med 
avdrag för försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovi-
sas omedelbart som en kostnad och återförs inte.

Övriga immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avseende tek-
niska  plattformen 
Kostnader för underhåll av den tekniska plattformen kostnads-
förs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänför-
liga till utveckling och testning av den identifierbara och unika 
plattformen samt därtill direkt hörande produkter, vilka kontroll-
eras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa plattformen samt därtill 

hörande produkter så att den kan användas,
• företagets avsikt är att färdigställa plattformen samt därtill 

hörande produkter och att använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja plattformen 

samt därtill hörande produkter, 
• det kan visas hur plattformen samt därtill hörande produkter 

genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att full-

följa utvecklingen och för att använda eller sälja plattformen 
samt därtill hörande produkter finns tillgängliga, och

• de utgifter som är hänförliga till plattformen samt därtill 
hörande produkter under dess utveckling kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av platt-
formen samt därtill direkt hörande produkter, innefattar utgifter 
för anställda, inhyrda konsulter, utgifter för exempelvis program-
licenser samt en skälig andel av indirekta kostnader.

Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa krite-
rier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som 
tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande 
period.

Utvecklingskostnader för plattformen samt därtill hörande 
produkter som redovisas som tillgång skrivs av under sin 
bedömda nyttjandeperiod, vilken för närvarande inte över-
skrider 7 år.

Teknik 
Teknik som förvärvats som en del av rörelseförvärv (not 15) 
redovisas till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och 
skrivs av linjärt över den prognostiserade nyttjandeperioden 
motsvarande den uppskattade tiden de kommer generera kas-
saflöde. Bedömd nyttjandeperiod uppgår till 10 år. 

Databas
Databaser som förvärvats som en del av rörelseförvärv (not 15) 
redovisas till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och 
skrivs av linjärt över den prognostiserade nyttjandeperioden 
motsvarande den uppskattade tiden de kommer generera kas-
saflöde. Bedömd nyttjandeperiod uppgår till 8 år. 

Kundavtal och kundrelationer
Kundavtal och kundrelationer som förvärvats som en del av ett 
rörelseförvärv (not 15) redovisas till verkligt värde vid anskaff-
ningstidpunkten och skrivs av linjärt över den prognostiserade 
nyttjandeperioden. Den uppskattade nyttjandeperioden uppgår 
till 10–15 år, vilket motsvarar den uppskattade tid de kommer 
generera kassaflöde. 

Varumärken
Varumärken som förvärvats som en del av ett rörelseförvärv (not 
15) redovisas till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och 
skrivs av linjärt över den prognostiserade nyttjandeperioden om 
de inte bedömts ha en obestämbar nyttjandeperiod. För de 
varumärke som skrivs av uppgår den uppskattad nyttjandepe-
riod till 5 år, vilket motsvarar den uppskattade tid de kommer 
generera kassaflöde. De som bedömts ha en obestämbar nytt-
jandeperiod redovisas till anskaffningsvärde och prövas årligen 
avseende eventuellt nedskrivningsbehov.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar innefattar huvudsakligen inven-
tarier. Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som 
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekono-
miska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att 
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komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta 
delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av repa-
rationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträk-
ningen under den period de uppkommer.

 Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-
värde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade 
 nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
• Inventarier 5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov.

 En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger 
dess bedömda återvinningsvärde.

 Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jäm-
förelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet 
och redovisas i Övriga rörelseintäkter/Övriga externa kostnader 
– netto i resultaträkningen.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod 
eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende 
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhål-
landen indikerar att det redovisade värdet kanske inte är åter-
vinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed till-
gångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassa-
flöden (kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än 
goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument – allmänt
Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när kon-
cernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och 
försäljning av ett finansiellt instrument redovisas på affärsdagen, 
dvs. det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången eller skulden.

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället 
till verkligt värde plus, för en tillgång eller finansiell skuld som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktions-
kostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av 
finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och 
provisioner. Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och 
finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultat-
räkningen kostnadsförs i rapporten över totalresultat.

Finansiella tillgångar – Klassificering och värdering
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar 
i kategorin finansiella tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet  anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapital-
belopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det 
redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella 
förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning 
nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas 
med effektivräntemetoden och ingår i finansiella intäkter. Kon-
cernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde utgörs av posterna övriga långfristiga fordringar, 
kundfordringar, likvida medel samt övriga kortfristiga fordringar, 
vilka samtliga utgör finansiella instrument.

Bortbokning finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, eller del av finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när de avtalsrättsliga rättigheterna att 
erhålla kassaflöden från de finansiella tillgångarna har löpt ut 
eller har överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och fördelar som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder – Klassificering och värdering 
Finansiella skulder värderade till upplupet  anskaffningsvärde
Koncernens finansiella skulder värderas efter det första redovis-
ningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Koncernens finansiella skulder består av 
räntebärande skulder till aktieägare, räntebärande skulder till 
kreditinstitut, leverantörsskulder, övriga skulder och upplupna 
kostnader.

Bortbokning finansiella skulder
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktel-
serna har reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. 
 Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld 
(eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till 
en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive över-
förda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, 
redovisas i rapporten över totalresultat. 

Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte 
bokas bort från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust 
i rapport över totalresultat. Vinsten eller förlusten beräknas som 
skillnaden mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena 
och de modifierade kassaflödena diskonterade till den 
ursprungliga effektiva räntan.

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt 
att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av 
framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för 
företaget och motparten både i den normala affärsverksam-
heten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen värderar de framtida förväntade kreditförlusterna 
relaterade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffnings-
värde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förvän-
tade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundford-
ringar och avtalstillgångar tillämpar koncernen den förenklade 
metoden för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9. Förenk-
lingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster base-
ras på förlustrisken för tillgångens hela livslängd och redovisas 
när tillgången redovisas första gången. För att beräkna förvän-
tade kreditförluster har kundfordringar och avtalstillgångar 
grupperats baserat på antal dagars dröjsmål och kundernas 
betalningsmönster under ett år. Cint har möjlighet att stänga av 
sina kunder från plattformen om de inte betalar vilket minimerar 
kreditförlusterna. Koncernen använder sig utav framåtblickande 
variabler för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförlus-
ter redovisas i koncernens rapport över totalresultat i posten 
övriga externa kostnader.
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Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp 
som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster som 
utförs i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas 
inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstill-
gångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till transaktionspriset. 
Koncernen innehar kundfordringarna i syfte att insamla avtal-
senliga kassaflöden och värderar dem därför vid efterföljande 
redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde med till-
lämpning av effektivräntemetoden, med avdrag för eventuella 
avsättningar för nedskrivning.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. 
Vid tillämpning av den indirekta metoden beräknas nettot av 
kassautbetalningar i den löpande verksamheten genom att jus-
tera periodens nettoresultat med periodens förändring av rörel-
setillgångar och -skulder, poster som inte ingår i kassaflödet 
och poster som ingår i kassaflödet för finansierings- och inves-
teringsverksamheterna.

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten 
över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen består av aktiekapital, reserver (inklu-
derande omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter), övrigt tillskjutet kapital samt balanserade vinst-
medel inklusive årets resultat.

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Även emitterade 
preferensaktier klassificeras som eget kapital med anledning av 
att det inte föreligger någon skyldighet för Cint Group AB (publ) 
att vare sig betala utdelningar eller att lösa in/köpa tillbaka pre-
ferensaktierna. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras 
till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget 
kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktel-
ser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. 
Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplu-
pet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet 
belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalnings-
beloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperio-
den, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte kon-
cernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden 
i åtminstone ett år efter rapportperiodens slut.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. 
Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser 
poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget 
 kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat 
respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skat-
teregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderbolaget och dess dotterbolag 
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklara-
tioner avseende situationer där tillämpliga skatteregler är före-
mål för tolkning. När det anses lämpligt gör ledningen avsätt-
ningar för belopp som förväntas betalas till skattemyndighe-
terna. Beloppet redovisas i posten Aktuella skatteskulder.

 Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den upp-
står till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en trans-
aktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller 
skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt 
resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning 
av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
 uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatte-
skulden regleras.

 Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

 Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns 
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skat-
teskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skat-
teskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma 
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller 
olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona 
genom nettobetalningar.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser 
Samtliga pensionsplaner i koncernen klassificeras som avgifts-
bestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är 
en pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta avgifter till 
en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställ-
das tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

Kortfristiga ersättningar till anställda
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära 
 förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 
ett år efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga 
 skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när 
skulderna regleras. Kostnaden redovisas i rapporten över total-
resultat i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden 
redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda 
i koncernens balansräkning.

Ersättning till anställda
Cint har två pågående aktiebaserade incitamentsprogram i 
form av teckningsoptioner. Emissionerna har genomförts på 
marknadsvillkor och därför bör ingen ekonomisk fördel rappor-
teras som aktierelaterad ersättning. För information, se not 6.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter genereras huvudsakligen från försäljning 
av projekt (transaktioner) som levereras via Cints plattform 
genom en automatiserad leveranskedjelösning. Koncernens 
primära kunder utgörs av marknadsundersökningsföretag 
i vid bemärkelse. Kunden betalar koncernen per transaktion 
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(levererat svar på en undersökning). Koncernen har i sin tur avtal 
med olika ägare av kundpaneler genom vilka koncernen har 
 tillgång till ett stort antal individer som kan svara på marknads-
undersökningarna (generera transaktioner).

Försäljningsintäkter redovisas baserat på den principbase-
rade femstegsmodellen som ska tillämpas på alla avtal med 
kunder. Intäkter fördelas på prestationsåtaganden identifierade 
i avtalet i förhållande till de enskilda delarnas fristående försälj-
ningspriser. Intäkter redovisas vid en viss tidpunkt eller över tid 
baserat på att prestationsåtagandena uppfylls, vilket fastställs 
baserat på det sätt som kontroll överförs till kunden.

Intäkter värderas baserat på ersättning specificerad i ett avtal 
med en kund och exkluderar belopp som tagits emot för tredje 
parts räkning. Den utlovade ersättningen i ett avtal med en kund 
kan inkludera fasta belopp, rörliga belopp eller båda. För rörliga 
ersättningar används samlad erfarenhet för att beräkna 
den  rörliga ersättningen, och intäkter redovisas endast i den 
utsträckning det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring 
av ackumulerade intäkter inte kommer att inträffa.

Försäljning av tjänster
Koncernens intäkter genereras i huvudsak från försäljning av till-
fällig (transaktionsbaserat) eller regelbunden (licensbaserat eller 
liknande återkommande affärsupplägg) tillgång till koncernens 
plattform där kundernas efterfrågade information levereras av, 
till plattformen uppkopplade, respondenter. 

Koncernen har avtal med olika ägare av kundpaneler via vilka 
Koncernen har tillgång till ett stort antal personer som kan 
besvara marknadsundersökningar (generera transaktioner). 
Kunderna betalar koncernen per transaktion (levererat svar) 
eller genom längre licensavtal (eller liknande återkommande 
affärsupplägg), vilket regleras av det affärsförhållande som 
råder mellan kunden och koncernen. Koncernen har gjort 
bedömningen att man agerar som huvudman i majoriteten av 
intäktstransaktionerna då koncernen har huvudansvaret för att 
tillhandahålla tjänsten och fastställer priset på tjänsten. I 
enskilda arrangemang agerar koncernen ombud (agent). I 
dessa transaktioner erbjuder Koncernen kunder att använda 
dess plattform för hantering av transaktioner med kundernas 
partners och på villkor som är utanför Cints kontroll. Cint redovi-
sar som intäkt den provision som erhålls för att ombesörja till-
handahållandet av tjänsten.

Uppskattningar gällande intäkter, kostnader eller färdigstäl-
landegraden av projekt revideras om omständigheterna föränd-

ras. Ökningar eller minskningar i bedömda intäkter eller kostna-
der som är beroende på en ändrad uppskattning redovisas i 
rapporten över totalresultat i den period som omständigheterna 
som gav anledning till revisionen blev kända för ledningen. 

Kunden betalar det överenskomna priset per levererat svar. 
Om tjänsterna som Cint levererat överstiger betalningen, redo-
visas en avtalstillgång. Om betalningarna överstiger de levere-
rade tjänsterna, redovisas en avtalsskuld. Intäkterna redovisas 
över tid i takt med att enkätsvar erhålls. 

Licensintäkter
Koncernen licensierar ut IP-rättigheter avseende Cint Insight 
Exchange, som är en digital plattform som möjliggör marknads-
undersökningar för kunden. Karaktären på ett företags löfte om 
beviljande av en licens är ett löfte om att tillhandahålla en rätt 
att få åtkomst till företagets immateriella egendom. Koncernen 
redovisar löftet om att bevilja en licens som ett prestations-
åtagande över tid eftersom kunden samtidigt kommer att 
erhålla och förbruka fördelen från koncernens tillhandahållande 
av åtkomst till dess immateriella egendom.

Tillämpade praktiska lösningar 
Koncernen har valt att tillämpa följande praktiska lösningar:
För upplysningar om det sammanlagda beloppet av transak-
tionspriset som fördelats till de prestationsåtaganden som är 
ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden 
upplyser inte bolaget om värdet relaterat till följande undantag
• prestationsåtagandet är en del av ett avtal som har en 

ursprunglig förväntad löptid på högst ett år, och
• företaget har rätt till ersättning från en kund till ett belopp som 

direkt motsvarar värdet för kunden av företagets prestation 
som uppnåtts till dato.

Koncernen förväntar sig inte att ha några avtal där tiden mellan 
överlämningen av tjänsterna till kunden och betalningen från 
kunden överstiger ett år. Till följd av detta, justerar bolaget inte 
transaktionspriset för effekterna av en betydande finansierings-
komponent..

Statliga stöd
Statliga bidrag har erhållits i samband med utbrottet av 
Covid-19-pandemin. Cint har utnyttjat möjligheten att skjuta upp 
betalningen av vissa skatter och har också fått likviditetsstöd i 
form av lån inom ramen för Paycheck Protection Program i USA. 

Dessa stöd har redovisats under Övriga kortfristiga skulder i 
balansräkningen och beloppet uppgår till 0 TEUR (3 110). Under 
året har Cint fått återbetalning av covid-relaterade PPP-lån. 
Den positiva effekten redovisas under Övriga rörelseintäkter.

Statliga stöd som avser kostnadstäckning periodiseras och 
intäktsredovisas i resultaträkningen över samma perioder som 
de kostnader bidragen är avsedda att täcka.

Segmentsrapportering
Cints högsta verkställande beslutsfattare (CODM) represente-
ras av den verkställande direktören (CEO) som övervakar kon-
cernens rörelseresultat för att leda organisationen och utvär-
dera resurser. Bedömningen av koncernens drift baseras på 
den finansiella information som rapporteras till Vd. Den finan-
siella informationen som rapporteras till Vd avser koncernen på 
konsoliderad basis eftersom koncernens erbjudanden utgör 
företagets enda plattform. Därför bedriver företaget verksamhet 
i ett rörelsesegment, och all erforderlig information om de finan-
siella segmenten finns i koncernredovisningen.

Resultat per aktie
(i) Resultat per aktie före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera: 
• inkomsten hänförlig till moderbolagets ägare, exklusive even-

tuell utdelning hänförlig till preferensaktier 
• med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier 

under perioden, justerat för fondemissionselement i stam-
aktier som utfärdats under året och exklusive egna aktier. 

• (i) Resultat per aktie efter utspädning 
• För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras 

beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie före 
utspädning genom att beakta: 

• Inkomstskatteeffekten efter skatt av räntor och övriga finan-
sieringskostnader förknippade med potentiella stamaktier 
som kan ge upphov till en utspädningseffekt, och 

• det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som 
skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga 
potentiella stamaktier som kan ge upphov till en utspädnings-
effekt.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivränte-
metoden. 
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Tillkommande leasingavtal
Koncernens leasingavtal består till största del av egendom. 
 Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder om 1 till 5 år 
med möjlighet till förlängning. Villkoren förhandlas separat för 
varje avtal och innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. 

Avtal kan innehålla både leasing- och icke-leasingkompo-
nenter. Koncernen har valt att inte separera leasing- och 
icke-leasingkomponenter och att istället redovisa dessa som 
en enda leasingkomponent.

Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och motsva-
rande skulder redovisas den dagen som den leasade tillgången 
finns tillgänglig för användning av koncernen. Varje leasingbe-
talning fördelas mellan amortering av skulden och finansiell 
kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas över leasing-
perioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respek-
tive period redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av linjärt 
över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasing-
avtalets längd. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal 
redovisas initialt till nuvärde. I leasingskulden inkluderas nuvär-
det av fast avgifter och/eller variabla leasingavgifter som beror 
på ett index eller en ränta. Leasingbetalningarna diskonteras 
med den marginella låneräntan.

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde 
och inkluderar följande: 
• den initiala värderingen av leasingskulden och
• betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade 

tillgången görs tillgänglig för leasetagaren. 

För leasingavtal där den underliggande tillgången har lågt värde 
eller där avtalet är ett korttidsavtal tillämpar koncernen undanta-
get från redovisning i IFRS 16, vilket innebär att leasingbetal-
ningen redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden i 
resultaträkningen och ingen nyttjanderättstillgång eller lea-
singskuld redovisas i balansräkningen. 

Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång i balansräk-
ningen samt en leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbe-
talningar. I kassaflödet redovisas den huvudsakliga betalningen 
hänförlig till leasingavtal inom finansieringsverksamhet som 
amortering av leasingskulden. Räntedelen redovisas i den 
löpande verksamheten och inkluderas i posten betald ränta.

Optioner att förlänga och säga upp avtal
Optioner att förlänga eller säga upp avtal inkluderas i tillgången 
och skulden i de fall företaget är rimligt säker på att utnyttja för-
längningsoptioner eller att inte utnyttja optioner att säga upp 
avtalet.

Utdelningar
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i 
koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av moderbolagets aktieägare.

Not 3 Finansiell riskhantering

Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kredi-
trisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhante-
ringspolicy fokuserar på de finansiella marknadernas oförut-
sägbarhet och eftersträvar att minimera potentiella ogynn-
samma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen 
utvärderar när derivatinstrument ska användas eller inte.

Riskhanteringen hanteras på koncernnivå enligt policyer som 
fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policyer 
såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika 
områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av 
derivatinstrument och finansiella instrument som inte är derivat 
samt placering av överlikviditet.

Marknadsrisk
Valutarisk 
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som 
uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende 
USD, GBP, EUR och SEK. Valutarisk uppstår genom framtida 
affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt net-
toinvesteringar i utlandsverksamheter.

Valutarisker uppstår när framtida affärstransaktioner uttrycks i 
en valuta som inte är enhetens funktionella valuta. Koncernens 
försäljning och inköp sker till största delen i EUR och USD. För att 
hantera valutarisken med utflöde i respektive valuta har Koncer-
nen bankkonton i respektive land där verksamhet bedrivs. På så 
vis minskar koncernen sin valutarisk. Vidare har företag inom 
koncernen vars verksamhet sträcker sig över landets gränser 
även valutakonto i EUR. 

Koncernen har innehav i utlandsverksamheter som utsätter 
Koncernen för en valutarisk vid omräkning av dess balansräk-
ningar och resultaträkningar.

Nedan känslighetsanalys är beräknad utifrån tillgångar och 
skulder per balansdagen i valutorna USD respektive EUR där 
koncernen innehar en valutarisk, det vill säga tillgångar och 
skulder som är värderade i USD och EUR och där den funktio-
nella valutan är en annan. 

Koncernens riskexponering i utländsk valuta bedöms vara låg. 
Om SEK hade försvagats/stärkts med 10 procent i förhållande 

till USD med alla andra variabler konstanta, skulle det omräk-
nade årsresultatet/effekten på eget kapital 2021 varit 146 TEUR 
(946) högre/lägre, främst som en följd av vinster/förluster vid 
omräkningen av kundfordringar, leverantörsskulder samt kon-
cerninterna transaktioner.

Om SEK hade försvagats/förstärkts med 10 procent i förhål-
lande till EUR med alla andra variabler konstanta, skulle det 
omräknade årsresultatet/effekten på eget kapital 2021 varit 699 
TEUR (358) högre/lägre, främst som en följd av vinster/ förluster 
vid omräkningen av kundfordringar, leverantörsskulder samt 
koncerninterna transaktioner.

Valutaexponeringen är främst relaterad till kundfordringar, 
leverantörsskulder och banklån. Det nya banklånet som togs 
upp i samband med årsskiftet 2021 är i USD. Omvärderingen av 
banklånet har ingen inverkan på räkenskapsåret 2021. För spe-
cifikation av valutaexponering hänvisas till not 18.

Under året påverkades omsättningen med –1,1 MEUR (–1,2) på 
grund av valutakursförändringar. Omvärderingen av balansräk-
ningsposter påverkade resultatet positivt med en minskning av 
de totala rörelsekostnaderna med 1,2 MEUR (–0,6) under året. 
Denna påverkan ingår i både EBITDA och justerad EBITDA.

På grund av förvärvet av Lucid har den totala nettoexpone-
ringen ökat och kommer att påverka räkenskapsåret 2022. 

Ränterisk 
Upplåning i koncernen görs till fast ränta varmed koncernen inte 
är utsatt för någon väsentlig ränterisk. Den checkräkningskredit 
som finns löper med rörlig ränta vid utnyttjande. 

Kreditrisk
Kreditrisk i Cint uppstår främst genom innehav i kundfordringar 
och likvida medel. Risken att koncernens kunder inte uppfyller 
sina åtaganden, det vill säga att betalning inte erhålls från kun-
derna, utgör en kreditrisk. 
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Koncernen värderar de framtida förväntade kreditförlusterna 
relaterade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffnings-
värde. Koncernens finansiella tillgångar omfattas av nedskriv-
ning för förväntade kreditförluster. Nedskrivning för kreditförlus-
ter enligt IFRS 9 är framåtblickande och en förlustreservering 
görs när det finns en exponering för kreditrisk, vanligtvis vid 
första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster återspeg-
lar värdet av underskott i kassaflöden hänförliga till kundens 
oförmåga att betala antingen för de nästkommande tolv måna-
derna eller för den förväntade återstående löptiden för det 
finansiella instrumentet.

Koncernen redovisar en kreditreserv för förväntade kreditför-
luster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar och 
avtalstillgångar tillämpar koncernen den förenklade metoden 
för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9. Förenklingen innebär 
att reserven för förväntade kreditförluster baseras på förlustris-
ken för tillgångens hela livslängd och redovisas när tillgången 
redovisas första gången. För att beräkna förväntade kreditför-
luster har kundfordringar och avtalstillgångar grupperats base-
rat på antal dagars dröjsmål och kundernas betalningsmönster 
under ett år. Cint har möjlighet att stänga av sina kunder från 
plattformen om de inte betalar vilket minimerar kreditförlusterna. 
Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för för-
väntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i 
koncernens rapport över totalresultat i posten övriga externa 
kostnader.

Koncernen skriver bort en fordran när det inte längre finns 
någon rimlig förväntan på att erhålla betalning och då aktiva 
åtgärder för att erhålla betalning har avslutats. 

Likvida medel är inom tillämpningsområdet för nedskrivningar 
enligt IFRS 9, den nedskrivning som skulle komma ifråga har 
dock bedömts vara oväsentlig då majoriteten av koncernens lik-
vida medel ligger på bankkonton hos stora etablerade banker 
med god kreditrating.

Koncernens riskexponering till följd av kreditförluster bedöms 
vara låg. 

Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedri-
vande företag och aggregeras på koncernnivå. På koncernnivå 
övervakas rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv 
för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med likvida medel 
för att uppfylla behovet i den löpande verksamheten.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skul-
der uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram 

till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen 
är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

Finansiella riskfaktorer

Per 31 december 2021 Summa < 1 år 1–2 år 3–5 år > 5 år

Långfristiga lån 106 349 4 – 106 345 –

Leasingskulder 5 303 2 230 2 454 489 130

Leverantörsskulder 48 585 48 585 – – –

Finansiella skulder 2 520 2 520 – – –

Checkräknings-kredit – – – – –

Summa 162 757 53 339 2 454 106 834 130

Per 31 december 
2020 Summa < 1 år 1–2 år 3–5 år > 5 år

Långfristiga lån 5 366 – 5 366 – –

Leasingskulder 2 770 959 719 1 092 –

Leverantörsskulder 12 446 12 446 – – –

Finansiella skulder – – – – –

Checkräknings-kredit 5 310 5 310 – – –

Summa 25 892 18 715 6 085 1 092 –

Hantering av kapital
Koncernens finansiella målsättning är att ha en lämplig kapital-
struktur och finansiell stabilitet för att därigenom bibehålla 
investerares, kreditgivares och kunders förtroende. En god kapi-
talstruktur ska också utgöra grunden för fortsatt utveckling av 
affärsverksamheten. Kapital definieras som totalt eget kapital.
Koncernens kapital ska användas till fortsatt utveckling av och 
investering i bolagets verksamhet och tillväxt samt att bibehålla 
en hög grad av finansiell flexibilitet. Enligt koncernens utdelnings-

policy skall utdelning till aktieägarna därför ej ske på kort sikt.

Not 4  Viktiga uppskattningar och  
bedömningar för redovisnings- 
ändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
 förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
 redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verk-
liga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
behandlas i huvuddrag nedan.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen har redovisat uppskjutna skattefordringar avseende 
skattemässiga underskottsavdrag. De skattemässiga under-
skottsavdragen har inget slutligt datum för utnyttjande. Upp-
skjuten skattefordran redovisas endast för underskottsavdrag 
för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot framtida skatte-
pliktiga överskott och mot skattepliktiga temporära skillnader.

Mer information om underskottsavdrag och uppskjuten 
 skattefordran finns i not 22.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för goodwill med en obestämbar nyttjandeperiod 
i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2. 
Återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten har 
 fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 14).

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Koncernen har aktiverat utvecklingskostnader som redovisas 
som immateriella tillgångar. Efter den första redovisningen 
prövas nedskrivningsbehovet så snart det finns indikationer på 
att tillgången har minskat i värde. Koncernen gör uppskattningar 
om nyttjandeperioden i samband med den initiala redovisningen. 
Nyttjandeperioden prövas varje år och justeras vid behov. Kon-
cernens aktiverade utvecklingskostnader skrivs för närvarande 
av på sju år. Aktiverade kostnader för utvecklingsarbeten där 
avskrivning ej påbörjats prövas årligen för nedskrivning. Att fast-
ställa eventuellt nedskrivningsbehov är en bedömningsfråga. 
I bokslutet görs bedömning av tillgångens återvinningsvärde 
i förhållande till bokfört värde. En uppskattning görs då av kon-
cernens förväntade framtida ekonomiska fördelar av tillgången 
i förhållande till bokfört värde. 

För mer information, se not 15.

Not 3 forts.
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Värdering kundfordringar
Vid bokslutsdatumet hade koncernen kundfordringar uppgå-
ende till 91 136 TEUR (27 282). Att fastställa nedskrivningsbeho-
vet är en väsentlig och svår bedömningsfråga. Koncernen till-
lämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade 
kreditförluster, där en avsättning för förväntade kreditförluster 
under tillgångens förväntade livslängd redovisas för kundford-
ringar. För att beräkna förväntade kreditförluster har kundford-
ringar grupperats baserat på antal dagars dröjsmål och kunder-
nas betalningsmönster under ett år. Koncernen har under de 
senaste åren haft låga kundförluster. Mer information om osäkra 
kundfordringar finns i not 18. 

Not 5  Nettoomsättning och tillgångar  
per region

Kundsegment 2021-12-31 2020-12-31

Etablerade insiktsbolag 87 961 62 897

Teknikdrivna företag 50 963 35 386

Total 138 925 98 284

Nettoomsättning per region/land 2021-12-31 2020-12-31

Amerika 62 694 44 909

    USA 60 285 42 841

    Övriga 2 409 2 068

EMEA 64 461 44 171

    Storbritannien 15 867 10 024

    Tyskland 8 383 5 403

    Sverige 6 142 5 449

    Övriga 34 070 23 295

APAC 11 769 9 204

Summa 138 925 98 284

Goodwill och immateriella tillgångar per region 2021-12-31 2020-12-31

Amerika 1 109 732 43 938

EMEA 125 678 92 989

APAC – –

Summa 1 235 410 136 928

Not 6 Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda 2021 2020

Löner, inklusive andra ersättningar vid 
 uppsägning 30 076 21 151

Sociala kostnader 5 384 3 251

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 1 362 946

Summa 36 822 25 348

2021

Löner och andra ersätt-
ningar till Vd, koncernled-
ning och övriga anställda

Vd och 
 koncernledning varav Vd

Övriga 
anställda Summa

Löner och andra 
 ersättningar 4 309 1 347 25 767 30 076

varav rörlig ersättning 1 880 963 – 2 843

Sociala kostnader 350 – 6 396 6 746

varav pensionskostnader 149 – 1 213 1 362

Summa 4 659 1 347 32 163 36 822

2020

Löner och andra ersätt-
ningar till Vd, koncernled-
ning och övriga anställda

Vd och 
 koncernledning varav Vd

Övriga 
anställda Summa

Löner och andra 
 ersättningar  1 117 503  19 531  21 151 

varav rörlig ersättning  309 168 –  477 

Sociala kostnader  336 –  3 861  4 197 

varav pensionskostnader  75 –  871  946 

Summa  1 419 503   23 392  25 348 

2021 2020

Genomsnittligt  
antal anställda Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Australien 15 8 23 1 6 7

Brasilien 0 14 14 – – –

Tjeckien 0 20 20 – – –

Dubai 0 1 1 – – –

Finland 1 0 1 – – –

Frankrike 4 2 6 – – –

Tyskland 22 35 57 6 7 13

Hong Kong 1 2 3 1 2 3

Indien 46 108 154 – – –

Japan 3 5 8 3 3 6

Polen 0 1 1 – – –

Ryssland 3 1 4 3 1 4

Singapore 4 3 7 1 2 3

Sydafrika 0 1 1 – – –

Spanien 25 17 42 18 12 30

Sverige 26 37 63 29 45 74

Storbritannien 38 58 96 9 13 22

USA 169 221 390 33 36 69

Summa koncernen 357 534 891 104 127 231

Genomsnittligt antal anställda har ökat under 2021, främst på grund 
av förvärvet av Lucid.

2021 2020

Fördelning styrelse 
och ledande  
befattningshavare  
per balansdagen Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Styrelseledamöter 3 4 7 3 4 7

Verkställande 
 direktör och 
övriga ledande 
befattningshavare 2 5 7 2 5 7

Summa koncernen 5 9 14 5 9 14

Not 4 forts.
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2021

Ersättning till styrelsen Arvode

Niklas Savander, ordförande 80

Rickard Torell, ledamot 15

Antonia Brandberg Björk, ledamot 25

Daniel Berglund, ledamot 13

Kaveh Rostampor, ledamot 25

Anna Belfrage, ledamot 35

Cecilia Qvist, ledamot 38

Summa 231

2020

Ersättning till styrelsen Arvode

Niklas Savander, ordförande 36

Rickard Torell, ledamot 5

Antonia Brandberg Björk, ledamot 7

Daniel Berglund, ledamot 5

Kaveh Rostampor, ledamot 22

Anna Belfrage, ledamot 10

Cecilia Qvist, ledamot 8

Summa 93

Ersättning till ledande befattningshavare
Vd Tom Buehlmann har en årslön på 330 000 GBP inklusive 
pension. Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkstäl-
lande direktören och andra ledande befattningshavare utgår 
som del av den totala ersättningen. Till styrelsens ordförande 
och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. För 
övriga styrelseledamöter som uppbär lön i form av anställning 
i något av Koncernens företag, har styrelsearvode inte utgått.

 Ersättningen till Vd och övriga ledande befattningshavare 
omfattar grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pen-
sionskostnader osv. Ledande befattningshavare avser de sex 
personer som tillsammans med Vd utgör koncernledningen. 
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå 
i  proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. 
Rörlig ersättning till Vd och andra ledande befattningshavare är 
i normalfallet maximerad till 100 procent av grundlönen. Den rör-
liga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt 
uppsatta mål.

Avgiftsbestämd pension 
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pen-
sionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. 
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensions-
premien ska uppgå till 10 procent av den pensionsgrundande 
lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen. För 
andra ledande befattningshavare varierar pensionsåldern 
mellan 65 och 67 år. Pensionsavtalet anger att pensionspre-
mien är bestämd i enlighet med Cints pensionspolicy. Inga 
 pensionsåtaganden är träffade för styrelseledamöter som inte 
har fast anställning i något koncernbolag.

Avgångsvederlag
Mellan företaget och Vd gäller en ömsesidig uppsägningstid 
om tolv månader. Utöver utbetalning av lön under uppsägnings-
tiden saknar anställningsavtalet reglering avseende avgångs-
vederlag. 

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller 
en ömsesidig uppsägningstid om 3–6 månader. Vissa ledande 
befattningshavare har även rätt till avgångsvederlag om anställ-
ningsavtalet sägs upp av bolaget. Avgångsvederlaget avräknas 
inte mot andra inkomster. Verkställande direktörens och vissa 
av de övriga ledande befattningshavares anställningsvillkor 
innehåller även konkurrensbegränsningsklausuler som, om 
de påkallas av bolaget, ger vissa av de ledande befattnings-
havarna rätt till ersättning under den tillämpliga konkurrens-
begränsningsperioden.

Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram
Den 18 februari 2021 beslutade en extra bolagsstämma att 
inrätta två aktiebaserade incitamentsprogram: ett tecknings-
optionsprogram och ett aktiesparprogram för Vd, ledande 
befattningshavare i koncernledningen och anställda. Varje 
 teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i företaget. 

Programmen LTI 1 och 2 omfattar högst 3 546 282 teck-
ningsoptioner. Varaktigheten för teckningsoptionerna är ett 
och tre år. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle resul-
tera i en utspädning på cirka 1,0 procent. Programmet omfattar 
totalt 1 773 141 för LTI 1 och 2. 

Utöver ovan program lanserades under fjärde kvartalet 2021 
ett aktiesparprogram riktat till samtliga anställda i koncernen 
med en maximal investering på ca 100 TSEK per anställd. Vill-
koren i programmet baseras på att anställda som är anställda 
efter 3 år och behåller sina aktier genom programmets löptid 
kommer att kunna erhålla en (1) tilldelningsaktie för varje tre (3) 
förvärvade aktier. Full tilldelning av matchande aktier skulle inne-

Not 6 forts.

bära att det totala antalet aktier enligt programmet inte kommer 
att uppgå till mer än 200 092 aktier, vilket motsvarar cirka 0,11 
procent av det totala antalet utestående aktier. Per 31 december 
2021 var antalet estimerade tilldelningsaktier ej väsentliga ur ett 
finansiellt perspektiv och inga ledande befattningshavare har 
deltagit i programmet.

Program
Använd-

ningsperiod

Utestående 
tecknings-

optioner
Lösenpris  

SEK

Utspädning 
vid fullt  

utnyttjande, %

LTI 1 2021/2022 1 773 141 90,0 1,0

LTI 2 2021/2024 1 773 141 97,2 1,0

Summa 3 546 282 2,0

Antal teckningsoptioner att utnyttja per program

Deltagare LTI 1 LTI 2

Vd Tom Buehlmann 187 966 187 966

Övrig koncernledning 695 473 695 473

Övriga deltagare 889 702 889 702

Summa 1 773 141 1 773 141

Generella ersättningsprinciper och andra villkor
Dessa riktlinjer gäller för ersättning till Bolagets ledande befatt-
ningshavare. Vid tillämpning av dessa riktlinjer ska ledande 
befattningshavare inkludera verkställande direktör, vice verk-
ställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattnings-
havare som, emellanåt, är ledamöter av koncernledningen och 
som direktrapporterar till den verkställande direktören.

Dessa riktlinjer gäller inte för ersättningar som redan beslutats 
eller godkänts av årsstämman och gäller endast för överens-
komna ersättningar, och ändringar av redan överenskomna 
ersättningar, efter fastställandet av dessa riktlinjer av årsstäm-
man 2021. Beslutade riktlinjer gäller fram till årstämman 2022.

Syfte och allmänna ersättningsprinciper
Dessa riktlinjer utgör ett ramverk vid beslut om ersättning 
till ledande befattningshavare av styrelsen för den period 
 rikt linjerna gäller. 

Cint är en global mjukvaruplattform som tjänar insikts-
branschen över hela världen. Cint konkurrerar följaktligen 
med en bred teknikbransch för att attrahera kunniga ledande 
befattningshavare. Många av nyckelpersonerna bland Cints 
ledande befattningshavare bor och verkar utanför Sverige, 
varför syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa Cints 
 konkurrensmässighet som arbetsgivare inom alla geografiska 
områden och domäner där Bolaget är verksamt
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Rörlig lön kan uppgå till maximalt 100 procent av den årliga fasta 
lönen för varje ledande befattningshavare.

Principer för pensionsförmåner
Pensionsförmåner ska baseras på lokal praxis och tillämplig lag. 
Alla avvikelser från lokal praxis avseende pensioner ska indivi-
duellt godkännas av ersättningsutskottet och dokumenteras i 
utskottets rapport till styrelsen. Pensionsförmåner ska inte uppgå 
till mer än 50 procent av den årliga fasta lönen för varje enskild 
ledande befattningshavare, såvida inte tvingande bestämmelser 
i tillämpliga lagar kräver en högre pensionsavsättning. 

Principer för icke-finansiella förmåner
Icke-finansiella förmåner ska vara marknadsmässiga och 
underlätta den ledande befattningshavarens arbetsuppgifter. 
Bolagets målsättning är att ha tillräckligt konkurrensmässiga 
löner och incitamentsprogram och minimera ytterligare icke- 
finansiella förmåner. Alla icke-finansiella förmåner, utöver vad 
som erbjuds till hela Cints personalstyrka, ska granskas och 
godkännas av ersättningsutskottet. Avgifter och andra kostna-
der relaterade till icke-finansiella förmåner får inte överstiga 
20 procent av den årliga fasta lönen för varje enskild ledande 
befattningshavare. 

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram
Ersättning som beslutats eller godkänts av bolagsstämman 
omfattas inte av dessa riktlinjer. Följaktligen gäller inte dessa 
riktlinjer exempelvis aktiebaserade långsiktiga incitamentspro-
gram som beslutats eller godkänts av stämman. Det är dock 
styrelsens avsikt att föreslå sådana program för årsstämman 
varje år, eftersom attraktiva aktiebaserade långsiktiga incita-
mentsprogram utgör en väsentlig del av ledande befattnings-
havares totala ersättning, vilket gör det möjligt för Bolaget att 
behålla och rekrytera den kompetens som behövs för ytterli-
gare tillväxt.

Beredning och granskning av dessa riktlinjer
Dessa riktlinjer har beretts av styrelsens ersättningsutskott. 
Ersättningsutskottet ska ha en förberedande funktion i förhål-
lande till styrelsen avseende principerna för ersättning och 
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Baserat 
på ersättningsutskottets rekommendation ska styrelsen, när 
behov av väsentliga ändringar uppstår och minst var fjärde år, 
förbereda ett förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. Års-
stämman ska fatta beslut om sådant förslag. Beslutade riktlinjer 
kan ändras genom beslut av andra stämmor än årsstämman.

Bolagets ersättningsprinciper ska utformas för att säkerställa 
ansvarsfulla och hållbara ersättningsbeslut som stödjer Bola-
gets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärs-
metoder. För att Bolaget ska kunna uppfylla sitt ändamål måste 
ersättningar och andra anställningsvillkor göra det möjligt för 
Bolaget att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade ledande 
befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens. 
Ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och 
återspegla den enskilde ledande befattningshavarens presta-
tioner och ansvar.

Vid styrelsens beredning av förslaget till riktlinjer har ersätt-
ningar och anställningsvillkor för anställda i Bolaget beaktats 
genom att inkludera information om de anställdas totala inkom-
ster, ersättningens olika delar och dess villkor i ersättnings-
utskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen 
om angivna riktlinjerna och begränsningarna är  skäliga.

Ersättning till ledande befattningshavare ska justeras i veder-
börlig ordning för att uppfylla alla lokala obligatoriska regler 
inom deras anställnings jurisdiktion och kan vederbörligen jus-
teras för att följa etablerad lokal praxis i den mån det är möjligt 
med hänsyn till det övergripande syftet med riktlinjerna.

Ersättningens delar
Ersättningen till de ledande befattningshavarna som omfattas 
av dessa riktlinjer kan bestå av fast lön, rörlig lön, pension och 
icke-finansiella förmåner. Härutöver kan årsstämman besluta 
om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som 
ledande befattningshavare kan delta i.

Principerna för fast lön
Den fasta lönen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig 
och ta hänsyn till befattningens omfattning och ansvar, samt 
varje individuell ledande befattningshavares kompetens, erfa-
renhet och prestation.

Principerna för rörlig lön
Rörlig lön (dvs. kontant bonus) ska baseras på ett antal förbe-
stämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste 
drivkrafterna för att uppnå Bolagets affärsstrategi, långsiktiga 
intressen och hållbara affärsmetoder. Sådana kriterier ska 
dels bestå av Bolagets övergripande väsentliga prestationsindi-
katorer och finansiella resultat, dels av individuella prestationer. 
I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig lön har 
 uppfyllts, ska utvärderas efter utgången av den relevanta mät-
perioden för kriterierna. Sådan rörlig lön ska utvärderas och 
dokumenteras på årsbasis.

Inom ramen för och på basis av dessa riktlinjer ska styrelsen, 
baserat på ersättningsutskottets beredning och rekommenda-
tioner, årligen besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor 
för varje individuell ledande befattningshavare och fatta andra 
nödvändiga beslut avseende ersättning till ledande befattnings-
havare.

Uppsägning av anställning
Om Bolaget eller en ledande befattningshavare säger upp en 
anställning ska uppsägningsperioden inte överstiga tolv måna-
der. Fast lön under uppsägningstiden samt avgångsvederlag 
(om så förekommer) får inte sammanlagt överstiga ett belopp 
motsvarande den årliga fasta lönen för två år.

Avvikelser från dessa riktlinjer
Styrelsen får tillfälligt besluta att frångå dessa riktlinjer, helt eller 
delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvi-
kelse och en avvikelse är nödvändig för att tillgodose Bolagets 
långsiktiga intressen, inkluderande dess hållbarhet, eller för att 
säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Not 7 Ersättningar till revisorer

2021 2020

PwC

Ersättning för revisionsuppdrag 320 244

Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 508 –

Skattetjänster 68 175

Övriga tjänster 1 108 885

Summa 2 004 1 304

Övriga revisionsbyråer 2021 2020

Ersättning för revisionsuppdrag 28 44

Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget – –

Skattetjänster 4 1

Övriga tjänster 9 16

Summa 41 61

Av revisionsuppdragen avser 320 TEUR (244) PwC Sverige, av 
andra revisionstjänster än revisionsuppdrag avser 508 TEUR (0) 
PwC Sverige, av arvoden för skatterådgivning avser 68 TEUR 
(175) PwC Sverige och av arvoden för övriga tjänster avser 326 
TEUR (885) PwC Sverige.
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Not 8 Leasingavtal

Cint som leasetagare
Koncernen leasar främst tillgångar i form av egendom. 

Nyttjanderättstillgångar 2021 2020

Lokaler 5 499 2 831

Fordon 23 38

Summa 5 522 2 869

Leasingskulder 2021 2020

Långfristiga 3 073 1 811

Kortfristiga 2 230 959

Summa 5 303 2 770

Tillkommande nyttjanderätter under 2021 uppgick till 3 689 
TEUR (472), varav 3 073 inkluderades genom förvärvet av Lucid.

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade 
till leasingavtal: 

Avskrivningar på nyttjanderätter 2021 2020

Lokaler 1 070 991

Fordon 34 19

Summa 1 104 1 010

Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader) 99 102

Inga variabla leasingbetalningar har identifierats i leasing-
avtalen. Inga väsentliga leasingbetalningar relaterade till 
korttids leasingavtal eller leasingavtal för vilka den underlig-
gande tillgången är av lågt värde har identifierats.

Det finns inga kontrakterade investeringar avseende nyttjan-
derättstillgångar vid rapportperiodens slut som ännu inte redo-
visas i bokslutet.

Det totala kassaflödet gällande leasingavtal var 1 128 TEUR 
(1 033). För information om leasingskuldens förfallotid se not 2.

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader

2021 2020

Ränteintäkter 115 25

Valutakursvinster 2 122 –

Finansiella intäkter 2 237 25

Räntekostnader –52 –1 950

Räntekostnader, leasingavtal –99 –102

Valutakursförluster – –763

Finansiella kostnader –151 –2 815

Finansiella intäkter och kostnader netto 2 086 –2 791

Not 10 Skattekostnader

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från 
det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning 
av den svenska skattesatsen för resultaten i de konsoliderade 
bolagen enligt följande:

2021 2020

Följande komponenter är inkluderade i 
skattekostnaden i resultaträkningen:

Uppskjuten skatt –5 714 –554

Uppskjutna skatteskulder 3 558 –59

Inkomstskatt –2 156 –613

Resultat före skatt –1 062 3 499

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats  
i Sverige (21,4%) 219 –749

Effekt av utländska skattesatser –132 –118

Skatteeffekter av:

Ej skattepliktiga intäkter 1 441 483

Ej avdragsgilla kostnader –1 630 –830

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare  
inte redovisats –2 098 364

Skatteeffekt avseende värdering av tidigare  
års underskott – –125

Effekt av ändrad skattesats 2019 och framåt  
i Sverige – –

Övriga poster 19 –8

Skatt hänförligt till tidigare år 25 369

Förändring skattesats utländska dotterbolag – –

Skattemässiga underskott för vilka ingen 
uppskjuten skattefordran redovisats – –

Inkomstskatt –2 156 –613
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Not 11 Valutakursdifferenser – netto 

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen 
enligt följande: 

2021 2020

Övriga rörelseintäkter/kostnader 1 193 –629

Valutakursvinst/-förlust (not 9) 2 122 –763

Summa 3 315 –1 392

Not 12 Resultat per aktie 

2021 2020

Resultat per aktie före utspädning, EUR –0,04 –0,45

Resultat per aktie efter utspädning, EUR –0,04 –0,45

Beräkning av resultat per aktie:

Resultat hänförligt till moderbolagets  
aktieägare, TEUR –3 218 2 886

Ränta hänförlig till  
preferensaktier, TEUR –2 581 –15 782

Summa –5 799 –12 896

Vägt genomsnittligt antal stamaktier 133 533 618 28 844 591

Antal potentiella aktier från teckningsoptioner 432 933 –

2021
Jan–dec

2020
Jan–dec

Justerat resultat per aktie före  
utspädning, EUR 0,12 0,27

Justerat resultat per aktie efter utspädning,  
EUR 0,11 0,27

Beräkning av justerat resultat per aktie1):

Resultat hänförligt till moderbolagets  
aktieägare, TEUR –3 218 2 886

Justering för jämförelsestörande poster2), 
TEUR 15 690 2 352

Återföring av avskrivningar av immateriella 
tillgångar från förvärv2), TEUR 2 934 2 431

Summa 15 406 7 669

Vägt genomsnittligt antal stamaktier 133 533 618 28 844 591

Antal potentiella aktier från teckningsoptioner 432 933 –

1)  Som en del av börsnoteringen under kvartalet har preferensaktier konverterats till 
stamaktier. För att förbättra jämförbarheten har ränta hänförlig till preferensaktier 
exkluderats från beräkningen och det genomsnittliga antalet stamaktier har justerats 
i justerat resultat per aktie.

2)  Netto efter skatt.  
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Not 13 Andelar i koncernbolag 

Namn Org.nr Säte
Andel  stamaktier som ägs 
direkt av moderbolaget, %

Andel  stamaktier som  
ägs av koncernen, % 

Cidron Ross AB SE559040-3209 Sverige 100 100

Cint AB SE556559-8769 Sverige 100

Cint Sverige AB SE556567-1665 Sverige 100

Cint USA Inc 26-1290347 USA 100

Cint Southern Europe SL B64993082 Spanien 100

Cint UK Ltd 6855960 Storbritannien 100

Cint Deutschland GmbH DE265570023 Tyskland 100

Cint Deutschland Holding GmbH 1130/252/52377 Tyskland 100

Cint Russia 5087746055755 Ryssland 100

Cint France SAS FR96529209330 Frankrike 100

Cint Japan Inc 0111-01-060874 Japan 100

Cint Hong Kong Ltd 2272488 Hong Kong 100

Cint Australia Pty Ltd 20144005630 Australien 100

Cint International Holding AB SE559318-5423 Sverige 100

P2Sample, Inc 84-2360928 USA 100

Points2Shop, LLC 38-3817342 USA 100

Cint Singapore Pte Ltd 202007297D Singapore 100

GapFish Gmbh DE286574680 Tyskland 100

Lucid Holdings Inc 27-2118992 USA 100 100

Lucid Australia Pty Ltd 94 627 112 707 Australien 100

Lucid Brazil Solucoes de Mercado Eireli 35630392071 Brasilien 100

Lucid Czech Republic s.r.o. 07393512 Tjeckien 100

Lucid Germany GmbH HRB 157503 Tyskland 100

Lucid Holdings India Private Limited AACCF6934F Indien 100

Lucid Holdings International Pte.Ltd. 201905898R Singapore 100

Lucid Holdings International Limited 09779533 Storbritannien 100

Lucid Holdings UK Limited 09784118 Storbritannien 100

Lucid Group Inc. förvärvades i slutet av december 2021 och 
GapFish GmbH i juni 2021. Cint Deutschland Holding GmbH 
grundades 2021. De andra dotterbolagen ägdes också till 100 
procent den 31 december 2021. Det främsta målet för koncer-

nens samtliga företag är att erbjuda en effektiv och automatise-
rad leveranskedjelösning för kunder och respondenter till mark-
nadsundersökningar genom sina marknadsledande och inno-
vativa programvaruplattformar.

Not 14 Goodwill 

Goodwill 2021 2020

Ingående balans 100 714 103 331

Ökning genom rörelseförvärv 801 397 –

Valutakursdifferenser 3 300 –2 617

Utgående balans 905 411 100 714

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Ledningen bedömer verksamhetens prestation utifrån koncer-
nens samlade rörelseresultat vilket är kopplat till den tekniska 
plattformen. Det innebär att ledningens bedömning är att det 
endast finns en kassagenererande enhet/rörelsesegment 
kopplat till den tekniska plattformen. Goodwill övervakas därför 
av ledningen på koncernnivå.

Återvinningsbart belopp för goodwill med obestämbar nytt-
jandeperiod har fastställts baserat på beräkningar av nyttjande-
värde. Dessa beräkningar baseras på uppskattade framtida 
kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar och 
prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker 
en femårsperiod med en fortsatt årlig tillväxttakt om över 20 
procent för år 2021 såväl som för efterföljande fyra år. Den 
genomsnittliga lönsamhetsmarginalen förväntas vara cirka 
20 procent. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras 
med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxt-
takten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för markna-
den där koncernen verkar.

Nedan anges de väsentliga antaganden, den långsiktiga 
 tillväxttakt och diskonteringsränta som använts när nyttjande-
värde beräknats för goodwill med obestämbar nyttjandeperiod. 

2021-12-31 2020-12-31

Långsiktig tillväxttakt, % 2 2

Diskonteringsränta före skatt, % 9,0 10,8

Känslighetsanalys
Ingen rimligt möjlig förändring i viktiga antaganden skulle inne-
bära att det redovisade värdet skulle överstiga återvinningsvär-
det för goodwill eller varumärken med obestämbar nyttjande-
period.
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Not 15 Övriga immateriella tillgångar 

2021

Koncernen 2021

Balanserade  
utgifter för 

 utvecklingsarbeten Teknik Databas
Kundavtal och 
kundrelationer Varumärken Summa

Ingående anskaffningsvärde 25 329 9 713 5 189 10 945 6 302 57 478

Ökning genom rörelseförvärv 8 384 188 457 2 069 70 522 21 885 291 317

Aktivering av intern utveckling 9 502 – – – – 9 502

Valutakursdifferenser –108 124 304 324 220 857

Utgående ackumulerade  anskaffningsvärden 43 107 198 232 7 563 81 791 28 408 359 100

Ingående avskrivningar –9 370 –4 502 –2 055 –5 043 –295 –21 265

Avskrivningar –3 912 –1 497 –818 –1 213 –293 –7 733

Valutakursdifferenser 163 33 –114 –152 –34 –104

Utgående ackumulerade avskrivningar –13 119 –5 966 –2 986 –6 407 –622 –29 101

Redovisat värde 29 988 192 266 4 577 75 384 27 785 329 999

2020

Koncernen 2020

Balanserade  
utgifter för 

 utvecklingsarbeten Teknik Databas
Kundavtal och 
kundrelationer Varumärken Summa

Ingående anskaffningsvärde 16 944 9 737 5 519 11 183 6 485 49 868

Ökning genom rörelseförvärv – – – – – –

Aktivering av intern utveckling 7 749 – – – – 7 749

Valutakursdifferenser 637 –24 –330 –239 –183 –139

Utgående ackumulerade  anskaffningsvärden 25 329 9 713 5 189 10 945 6 302 57 478

Ingående avskrivningar –6 367 –3 247 –1 460 –3 989 –95 –15 158

Avskrivningar –2 663 –1 130 –682 –1 130 –224 –5 828

Valutakursdifferenser –340 –125 87 77 24 –276

Utgående ackumulerade avskrivningar –9 370 –4 502 –2 055 –5 043 –295 –21 265

Redovisat värde 15 959 5 211 3 134 5 902 6 007 36 214

Not 16 Materiella anläggningstillgångar

2021

Koncernen 2021
Nyttjande - 

rättstillgångar Inventarier Summa

Ingående anskaffningsvärde 4 523 2 012 6 535

Köp under året 644 301 945
Ökning genom rörelseförvärv 3 291 557 3 848
Avslutade leasingavtal –370 –8 –378

Valutakursdifferenser –455 –27 –482

Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 7 633 2 835 10 468

Ingående avskrivningar –1 654 –1 407 –3 061
Avskrivningar –1 106 –216 –1 322
Avslutade leasingavtal 370 9 379

Valutakursdifferenser 279 20 299

Utgående ackumulerade avskrivningar –2 111 –1 594 –3 705

Redovisat värde 5 522 1 241 6 763

2020

Koncernen 2020
Nyttjande - 

rättstillgångar Inventarier Summa

Ingående anskaffningsvärde 4 286 1 819 6 105

Köp under året 472 132 604
Ökning genom rörelseförvärv – – –
Avslutade leasingavtal –292 – –292
Valutakursdifferenser 57 61 118

Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 4 523 2 012 6 535

Ingående avskrivningar –931 –1 183 –2 114
Avskrivningar –1 010 –183 –1 193
Avslutade leasingavtal 292 – 292
Valutakursdifferenser –5 –42 –47

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 654 –1 407 –3 061

Redovisat värde 2 869 606 3 475
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Not 17 Finansiella instrument per kategori 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
 anskaffningsvärde 2021 2020

Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar 536 233

Kundfordringar 91 136 27 282

Övriga kortfristiga fordringar 1 906 31

Likvida medel 77 674 6 909

Summa 171 252 34 455

Finansiella skulder värderade till upplupet 
 anskaffningsvärde 2021 2020

Skulder i balansräkningen

Långfristig upplåning 4 5 366

Leverantörsskulder 48 585 12 446

Checkräknings-kredit – 5 310

Lån 106 345 –

Upplupna kostnader 28 522 15 079

Summa 183 456 38 201

Finansiella skulder värderade till verkligt värde 
över eget kapital 2021 2020

Finansiell skuld 2 520 –

Summa 2 520 –

Uppskattning av verkligt värde
Enligt IFRS 9 ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt 
värde i balansräkningen. Det behövs därför information för att 
förklara det uppskattade verkliga värdet:

Nivå 1) Noterade kurser på en aktiv marknad för en identisk 
 tillgång eller skuld.

Nivå 2) Observerbara data för tillgångar och skulder som inte är 
noterade kurser som ingår i nivå 1, antingen direkt eller indirekt.

Nivå 3) Uppgifter om tillgångar och skulder som inte baseras 
på observerbara marknadsdata, dvs. icke observerbara data.

I nivå 3 har koncernen en finansiell skuld till följd av ett förvärv 
under 2021. Skulden har ett uppskattat verkligt värde baserat 
på en bedömning av belopp och redovisningstidpunkt.

Not 18 Kundfordringar och andra fordringar

2021 2020

Kundfordringar från avtal med kunder 95 150 28 206

Avtalstillgångar 22 106 16 089

Reservering för förväntade kreditförluster –4 014 –924

Kundfordringar netto 113 242 43 371

Den 31 december 2021 uppgick koncernens kundfordringar och 
avtalstillgångar till 113 242 TEUR (43 371), varav kundfordringar 
och avtalstillgångar på 35 570 TEUR (10 878) var förfallna. 
 Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning 
av förväntade kreditförluster, där en avsättning för förväntade 
kreditförluster under tillgångens förväntade livslängd redovisas. 
För att beräkna förväntade kreditförluster har kundfordringar 
och avtalstillgångar grupperats baserat på antal dagars dröjs-
mål och kundernas betalningsmönster under ett år. Cint har 
möjlighet att stänga av sina kunder från plattformen om de inte 
betalar vilket minimerar kreditförlusterna.

De förfallna fordringarna avser ett antal kunder som tidigare 
inte haft några kreditförluster. Åldersanalysen av dessa kund-
fordringar presenteras nedan:

Åldersanalys av kundfordringar 2021 2020

Ej förfallna 59 580 17 328

Förfallna 1–30 dagar 14 219 4 340

Förfallna 31–60 dagar 6 891 2 305

Förfallna > 61 dagar 14 460 4 233

Summa 95 150 28 206

Förändringar i reserven för förväntade 
 kreditförluster 2021 2020

Ingående balans –924 –533

Fordringar som avskrivits under året som 
icke indrivningsbara –516 –543

Ökning i samband med förvärvade enheter –2 529 –

Återföringar 31 12

Reservering för förväntade kreditförluster –76 140

Utgående balans –4 014 –924

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för förvän-
tade kreditförluster ingår i posten övriga externa kostnader i 
resultaträkningen. 

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar 
ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov förelig-
ger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen 
är det redovisade värdet för kundfordringar som nämns ovan.

Det bokförda värdet, per valuta, för koncernens kundford-
ringar är följande: 

2021 2020

SEK 500 394

EUR 14 329 7 755

USD 52 781 14 713

Övriga valutor 27 540 5 344

Summa 95 150 28 206

Not 19  Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

2021 2020

Förutbetalda hyror 143 142

Förutbetalda kostnader 2 806 3 580

Upplupna intäkter 22 106 16 089

Övriga poster –389 –272

Summa 24 665 19 539

Upplupna intäkter avser i sin helhet intäktsrelaterade kortfristiga 
avtalstillgångar. För information om beräkning av förväntade 
kreditförluster se not 18. 

Not 20 Likvida medel  

2021 2020

Banktillgodohavanden 77 674 6 909
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Not 21  Eget kapital

Aktier, aktiekapital Aktiekapital Stamaktier

Ingående värden 1 248 12 531 041

Aktieemission 916 164 152 645

Utgående värden 2 165 176 683 686

Aktiekapital
Den 31 december 2021 bestod det registrerade aktiekapitalet 
av 176 683 686 stamaktier (2 969 832) och 0 preferensaktier 
(9 561 209) med ett kvotvärde på 0,10 SEK vardera (2020: 1). 
Preferensaktier medför en röst vardera på motsvarande vis som 
företagets stamaktier och det finns inte några återbetalnings-
villkor avseende preferensaktierna. 

Reserver Omräkningsreserv

Ingående värden –9 397

Omräkningsdifferens –7 431

Utgående värden –16 738

Not 22  Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga under-
skottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan 
tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Av kon-
cernen redovisade uppskjutna skattefordringar på 10 641 TEUR 
per den 31 december avser uppskjuten skattefordran om 9 391 
TEUR skatt hänförligt till skattemässiga underskott uppgående 
till 45 587 TEUR, som kan utnyttjas mot framtida beskattnings-
bar vinst. Underskottsavdragen har ingen förfallotidpunkt. Inga 
outnyttjade underskottsavdrag finns för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran har redovisats.

2021 2020

Uppskjuten skattefordran

–  uppskjutna skattefordringar som ska 
 utnyttjas efter mer än ett år 9 391 5 226

Summa 9 391 5 226

2021 2020

Uppskjutna skatteskulder

–  uppskjutna skatteskulder som ska betalas 
efter mer än ett år –78 150 –4 878

Summa –78 150 –4 878

Förändringen i uppskjutna skattefordringar (+) och skatteskulder (-) under året, utan hänsyn tagen till  
kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

2021

Uppskjuten skatt Varumärken Databas Teknik Kundrelationer Underskott
Övriga tempo-
rära skillnader Summa 

Ingående balans per  
1 januari 2021 –1 407 –840 –1 218 –1 311 5 226 –102 348

Ökning genom rörelseförvärv –5 717 –621 –49 225 –18 444 – –296 –74 302

Valutakursdifferenser –94 –50 –78 –84 – 1 –306

Redovisat i resultaträkningen 105 193 347 294 971 1,648 3 558

Redovisat via eget kapital (skatt 
avseende emissionskostnader) – – – – 3 194 – 3 194

Övriga – – – – – – –

Per 31 december 2021 –7 113 –1 318 –50 174 –19 546 9 391 1,251 –67 508

2020

Uppskjutna skatteskulder Varumärken Databas Teknik Kundrelationer Underskott
Övriga tempo-
rära skillnader Summa 

Ingående balans per  
1 januari 2020 –1 510 –1 035 –1 536 –1 633 5 749 – 35

Ökning genom rörelseförvärv – – – – – – –

Valutakursdifferenser 50 35 51 55 181 – 372

Redovisat i resultaträkningen 53 160 267 267 –704 –102 –59

Redovisat via eget kapital (skatt 
avseende emissionskostnader) – – – – – – –

Övriga – – – – – – –

Per 31 december 2020 –1 407 –840 –1 218 –1 311 5 226 –102 348

Det finns inga oredovisade uppskjutna skattefordringar eller skatteskulder i koncernen vid periodens slut  
eller motsvarande period föregående år.
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Not 23 Upplåning 

Långfristig upplåning 2021 2020

Lån 108 869 –

Skulder till aktieägare – 5 366

Summa 108 869 5 366

För att finansiera den kontanta köpeskillingen för förvärvet av 
Lucid, refinansierade Cint sin befintliga kreditfacilitet på 
50 MEUR i oktober 2021 och ingick ett nytt facilitetsavtal med 
två nordiska banker, inklusive ett lån med bestämd förfallodag 
på 120 MUSD och en senior revolverande kreditfacilitet på 
50 MEUR utan säkerhet. Kreditfaciliteterna har en löptid på tre 
år, med möjlighet att förlänga löptiden med ytterligare två år 
genom ettåriga tillägg. Det nya lånet som togs upp under året 
har finansiella villkor som ingår i avtalet. I slutet av året uppfyll-
des de finansiella åtagandena. 

Not 24 Övriga kortfristiga skulder 

2021 2020

Skulder avseende mervärdesskatt 2 848 726

Sociala avgifter och liknande avgifter 1 599 554

Statliga stöd – 3 110

Övriga poster 12 39

Summa 4 459 4 418

Not 25  Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  

2021 2020

Upplupna personalrelaterade poster 28 274 6 943

Upplupen kundrabatt 2 081 1 863

Upplupen skuld till panelägare 12 565 11 493

Upplupen skuld till paneldeltagare 1 620 1 507

Upplupna externa tjänster 4 289 2 059

Övriga poster 4 775 1 219

Summa 53 604 25 084

Not 26 Ställda panter  

Långfristig upplåning 2021 2020

Företagsinteckningar 880 897

Not 27 Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten 

2021

2021-01-01 Kassaflöde
Kvittnings-

emission
Valutakurs- 

differens
Tillkommande 

leasingavtal
Kapitaliserad 

ränta 2021-12-31

Upplåning 5 366 100 979 2 524 – – – 108 869

Leasingskuld 2 770 –1 128 – 28 3 633 – 5 303

Checkräknings-kredit 5 310 –5 310 – – – – –

Summa 13 446 94 541 2 524 28 3 633 – 114 172

2020

2020-01-01 Kassaflöde
Kvittnings-

emission
Valutakurs- 

differens
Tillkommande 

leasingavtal
Kapitaliserad 

ränta 2020-12-31

Upplåning 33 117 248 –29 339 –376 – 1 716 5 366

Leasingskuld 3 237 –973 – 34 472 – 2 770

Checkräknings-kredit 7 199 –2 090 – 201 – – 5 310

Summa 43 553 –2 815 –29 339 –141 472 1 716 13 446
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Not 28  Icke kassaflödespåverkande poster 

2021 2020

Avskrivningar 9 208 7 020

Övriga ej likviditetspåverkande poster –974 –711

Summa 8 234 6 310

Not 29 Närstående parter 

Cints transaktioner med närstående parter har skett på mark-
nadsmässiga villkor och affärsmässiga grunder. Beloppen har ej 
bedömts vara materiella ur ett finansiellt perspektiv. Transaktio-
ner mellan dotterbolag har eliminerats och löner och andra för-
måner till ledande befattningshavare och styrelse framgår i not 6.  

Inga transaktioner har ägt rum mellan Cint och närstående 
parter som väsentligt påverkat den finansiella ställningen eller 
resultatet, med undantag för en transaktion med aktieägarna 
i februari 2021 i samband med en konvertering av ett lån på 
5,5 MEUR till nya aktier.

Not 30  Rörelseförvärv  

Förvärv av Lucid Holdings LLC
Den 29 december förvärvade Cint 100 procent av aktierna i 
Lucid. Eftersom effekten på resultaträkningen mellan bokslutet 
och den 31 december 2021 inte bedömdes vara betydande, 
konsoliderades Lucid-koncernen från och med den 31 
december 2021. Följaktligen har Lucid ingen inverkan på 
resultaträkningen under räkenskapsåret 2021.  

Den preliminära ersättningen uppgick till 1 070 miljoner USD, 
på en kassa- och skuldfri basis. Vid tidpunkten för slutförandet 
av förvärvet uppgick den totala köpeskillingen till 985,0 MEUR, 
varav 503,7 MEUR var hänförligt till utfärdandet av 36 292 902 
nya aktier i Cint baserat på aktiekursen per den 29 december 
2021 och 481,3 MEUR betalades kontant. Den kontanta ersätt-
ningen påverkades också av en positiv valutajustering från en 
säkring som uppgick till 19,3 MEUR. Den kontanta ersättningen 
finansierades genom skuldfinansiering på 120 MUSD (106,3 
MEUR) och genom den riktade aktieemissionen i två omgångar 
till ett totalt belopp av 4 400 MSEK (437,0 MEUR) som Cint 
offentliggjorde den 28 oktober 2021.

Den preliminära fördelningen av köpeskillingen för Lucid pre-
senteras nedan. Eftersom transaktionen slutfördes nära årsskif-
tet 2021 kommer fördelningen av köpeskillingen att utvärderas 
och uppdateras under 2022. Den preliminära fördelningen av 
köpeskillingen indikerar en redovisad goodwill på 781,2 MEUR 
och avser främst framtida vinstgenerering och framtida syner-
gier. Integrationen mellan Cint och Lucid påbörjades direkt efter 
transaktionsdatumet. Övriga immateriella tillgångar uppgår till 
271,4 MEUR och avser teknik (182,3), kundrelationer (67,8) och 
varumärke (21,2).

Förvärv av GapFish 
Den 1 juni förvärvade Cint GapFish GmbH, ett Berlinbaserat 
marknadsundersökningsföretag som driver en av de största 
panelgrupperna på nätet i DACH-regionen. Förvärvet omfattade 
91 procent av aktierna och gjordes till ett företagsvärde av 
28,0 MEUR på en kassa- och skuldfri basis (för 100 procent 
av aktierna). Den erlagda köpeskillingen vid slutförandet av 
 förvärvet delades upp i 22,4 MEUR i kontanter och 5,1 MEUR 
i nyemitterade Cint-aktier. 

Tillskottet till koncernens intäkter för hela året var 6,5 MEUR, 
med en vinst på 0,8 MEUR. Om företaget hade ägts under hela 
året skulle det ha bidragit med intäkter på cirka 10,3 MEUR och 
en vinst på 0,9 MEUR.

Den preliminära fördelningen av köpeskillingen för GapFish 
GmbH presenteras nedan. Det mervärde som redovisas som 
goodwill avser det förvärvade företagets framtida vinstgenere-
ring och de vinstsynergier som förvärvet medför och uppfyller 
inte villkoren för separat redovisning. Övriga immateriella till-
gångar uppgår till 11,5 MEUR och är främst hänförliga till teknik 
och kundrelationer. Per december 2021 uppgick den obetalda 
köpeskillingen till 2,5 MEUR. 

Parterna har nått ett avtal som innebär att Cint har möjlighet/
skyldighet att förvärva de återstående aktierna inom ett år från 
förvärvet. Det uppskattade värdet på säljoptionen som beviljats 
aktieägare med minoritetsintresse redovisas som en finansiell 
skuld i koncernens balansräkning. Ingen aktie redovisas således 
utan kontroll. Eventuella förändringar i det verkliga värdet på den 
finansiella skulden redovisas i eget kapital. 
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Förvärvskostnad
Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 0,4 MEUR i samband 
med förvärvet av GapFish GmbH och 17,8 MEUR i samband med 
förvärvet av Lucid. 

Verkligt värde förvärvade 
 nettotillgångar Lucid GapFish Summa

Immateriella tillgångar 271 393 11 540 282 933

Egenutvecklad programvara 8 384 – 8 384

Kundfordringar 47 219 1 024 48 243

Övriga anläggningstillgångar 4 350 303 4 653

Kortfristiga fordringar 8 410 1 194 9 604

Likvida medel 27 846 2 674 30 520

Uppskjutna skatteskulder –70 562 –3 474 –74 036

Övriga långfristiga skulder –10 013 –258 –10 271

Kortfristiga skulder –83 205 –3 029 –86 234

Summa förvärvade nettotillgångar 203 822 9 974 213 796

Fördelning av köpeskilling    

Erlagd via nyemission 503 745  5 275 509 020

Ej betald köpeskilling – 2 520 2 520

Erlagd köpeskilling 481 292 22 361 503 653

Summa köpeskilling 985 037 30 156 1 015 193

Verkligt värde förvärvade 
 nettotillgångar 203 822 9 974 213 796

Goodwill 781 215 20 182 801 397

Effekt på likvida medel hänförligt 
till förvärv

Erlagd köpeskilling 481 292 22 361 503 653

Likvida medel i förvärvat bolag 27 846 2 674 30 520

Summa kassaflödeseffekt från 
 genomförda förvärv 453 446 19 687 801 397

Årets omsättning och resultat från 
förvärvade bolag  Lucid  GapFish  Summa 

Nettoomsättning – 6 520 6 520

Årets resultat – 799 799

Beräknad omsättning och resultat från 
förvärvade bolag som om de varit 
helägda under hela räkenskapsåret  Lucid  GapFish  Summa 

Nettoomsättning 102 524 10 305 112 829

Årets resultat –39 923 905 –39 019

Not 31  Händelser efter rapportperiodens slut  

Ny verkställande kommitté
Den nya verkställande kommittén består av:
• Tom Buehlmann, Chief Executive Officer
• Joakim Andersson, Chief Financial Officer
• Jake Wolff, Chief Revenue Officer
• Andy Ellis, Chief Operations Officer
• Rick Pittenger, Chief Technology Officer
• Marie-Louise Howett, Chief Human Resources Officer
• Felicia Winberg, General Counsel

Ökning av antalet aktier
Antalet aktier och röster har ökat med 36 292 902 under januari 
2022 till följd av registreringen av nyemissionen av aktier hos 
Bolagsverket för aktieersättningen till säljarna i förvärvet av 
Lucid. Nyemissionen av aktier godkändes vid en extra bolags-
stämma den 17 december 2021. Den 31 januari 2022 uppgick 
det totala antalet aktier och röster 212 976 588.

Ny styrelse
Vid en extra bolagsstämma den 1 februari 2022 beslutades att 
välja två nya styrelseledamöter, välja en ny styrelseordförande 
och att fastställa arvoden till de nya styrelseledamöterna. 
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningarnas 
förslag, att välja Patrick Comer och Carl Sparks till nya styrelse-
ledamöter i företaget. Styrelsen består således av de ordinarie 
ledamöterna Patrick Comer, Cecilia Qvist, Anna Belfrage, Daniel 
Berglund, Antonia Brandberg Björk, Kaveh Rostampor, Niklas 
Savander, Carl Sparks och Rickard Torell under tiden fram till 
nästa bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade också att välja 
Patrick Comer till styrelseordförande.

Situationen i Östeuropa
Till följd av Rysslands invasion av Ukraina beslutade Cint att 
avveckla sitt kontor i Moskva med fem heltidsanställda. De 
åtgärder som vidtagits kommer inte att ha någon betydande 
inverkan på koncernens bokslut.

Not 30 forts.
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Belopp i TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 80 324 26 850

Personalkostnader –31 230 –5 033

Övriga externa kostnader –35 001 –23 377

Rörelseresultat 14 093 –1 559

Räntekostnader och liknande poster i resultaträkningen 2 –32 –181

Summa finansiella poster – netto –32 –181

Resultat före skatt 14 061 –1 740

Skatt på årets resultat 3 10 557 186

Årets resultat 24 618 –1 554

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför totalresultatet 
överensstämmer med årets resultat.

Eftersom moderbolagets funktionella valuta är SEK, redovisas alla moderbolagets räkenskaper 
i TSEK.

Noterna på sidan 86 utgör en integrerad del av moderbolagets bokslut.

Belopp i TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 4 12 238 578 1 373 148

Uppskjuten skattefordran 38 689 2 586

Summa anläggningstillgångar 12 277 267 1 375 734

Omsättningstillgångar

Koncerninterna fordringar 7 469 152 44 759

Övriga kortfristiga fordringar 3 642 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 030 116

Kassa och banktillgodohavanden 5 165 386 5 574

Summa omsättningstillgångar 645 211 50 449

Summa tillgångar 12 922 478 1 426 183

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 21 298 12 531

Summa bundet eget kapital 21 298 12 531

Fritt eget kapital

Överkursfond 11 746 240 1 393 070

Balanserad vinst –10 841 –9 287

Årets resultat 24 618 –1 554

Summa fritt eget kapital 11 760 017 1 382 229

Summa eget kapital 11 781 315 1 394 760

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 087 580 –

Summa långfristiga skulder 1 087 580 –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 31 688 1 180

Koncerninterna skulder 7 1 382 5 894

Övriga skulder 10 279 5 480

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 234 18 869

Summa kortfristiga skulder 53 583 31 423

Summa eget kapital och skulder 12 922 478 1 426 183

Noterna på sidan 86 utgör en integrerad del av moderbolagets bokslut.
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

 Belopp i TSEK Aktiekapital Överkursfond

Balanserad vinst 
inklusive årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 10 685 1 060 251 –9 287 1 061 649

Årets resultat och plus totalresultat –1 554 –1 554

Summa totalresultat –1 554 –1 554

Transaktioner med aktieägare i  egenskap 
av ägare: 1 846 332 819 – 334 665

Summa transaktioner med aktieägare 1 846 332 819 – 334 665

Utgående balans per 31 december 2020 12 531 1 393 070 –10 841 1 394 760

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

 Belopp i TSEK Aktiekapital Överkursfond

Balanserad vinst 
inklusive årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 12 531 1 393 070 –10 841 1 394 760

Årets resultat och plus totalresultat 24 618 24 618

Summa totalresultat 24 618 24 618

Transaktioner med aktieägare i  egenskap 
av ägare: 8 767 10 353 170 – 10 361 937

Summa transaktioner med aktieägare 8 767 10 353 170 – 10 361 937

Utgående balans per 31 december 2021 21 298 11 746 240 13 777 11 781 315

Noterna på sidan 86 utgör en integrerad del av moderbolagets bokslut.

Moderbolagets förändring i eget kapital 

Belopp i TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Kassaflöde från löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster 14 093 –1 559

Erhållen ränta – –

Erlagd ränta –32 –181

Betald inkomstskatt – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
 rörelsekapitalet 14 061 –1 740

Förändring kortfristiga rörelsefordringar -434 950 –43 370

Förändring kortfristiga rörelseskulder 22 160 20 612

Summa förändring av rörelsekapital -412 790 –22 758

Kassaflöde från löpande verksamheten –398 729 –24 498

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärvat dotterföretag -10 865 430 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 865 430 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Aktieemission 10 336 391 30 000

Upptagna lån 1 087 580 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 423 971 30 000

Minskning/ökning av likvida medel 159 812 5 502

Likvida medel vid årets början 5 574 72

Kursdifferens i likvida medel – –

Likvida medel vid årets slut 5 165 386 5 574

Noterna på sidan 86 utgör en integrerad del av moderbolagets bokslut.
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Not 1 Operationell leasing

Cint Group AB har inte haft några leasingavtal under 
 räkenskapsåret 2021.

Not 2  Räntekostnader och liknande poster 

2021 2020

Räntekostnader koncernmellanhavanden –32 181

Not 3 Skatt på årets resultat 

2021 2020

Uppskjuten skatt 10 557 186

Aktuell skatt

Skatt på årets resultat 10 557 186

Redovisat resultat före skatt 14 061 –1 740

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 
(20,6%) –2 897 372

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 13 320 –3

Skatt hänförligt till tidigare år 21 –101

Skatteffekt till följd av ändrad  inkomst- 
 skattesats i Sverige 112 –82

Redovisad skatteintäkt 10 557 186

Not 4 Aktier i koncernföretag

2021 2020

Ingående balans 1 373 148 1 068 483

Ovillkorat aktieägartillskott 10 865 430 304 665

Utgående balans 12 238 578 1 373 148

För information om aktier i koncernföretag hänvisas till not 13.

Not 5 Kassa och banktillgodohavanden

I kassa och banktillgodohavanden i balansräkningen och 
 kassaflödesanalysen ingår  följande:

2021 2020

Banktillgodohavanden 165 386 5 574

Not 6 Aktiekapital

Aktiekapitalets fördelning mellan stamaktier och preferensaktier 
per den 31 december 2020 samt 31 december 2021:

2021

Antal aktier Aktiekapital

Stamaktier 176 683 686 21 298

Preferensaktier – –

176 683 686 21 298

Aktiekapitalets fördelning mellan stamaktier och preferensaktier 
per 31 december 2020, efter ökning genom nyemission:

2020

Antal aktier Aktiekapital

Stamaktier 2 969 832 2 970

Preferensaktier 9 561 209 9 561

12 531 041 12 531

Per den 31 december 2021 omfattade det registrerade aktie-
kapitalet 176 683 686 stamaktier och 0 preferensaktier (2020: 
2 969 832 stamaktier och 9 561 209 preferensaktier) med ett 
kvotvärde på 0,12 SEK per aktie (2020: 1). Preferensaktier medför 
en röst vardera på motsvarande vis som företagets stamaktier 
och något återbetalningsvillkor finns ej avseende preferens-
aktierna. Utdelning på preferensaktier beräknas baserat på 
en kumulativ räntesats på 12 procent per år, beräknad från 
11 februari 2016.

Not 7 Närstående parter

2021 2020

Koncerninterna kundfordringar 469 152 44 759

Koncerninterna leverantörsskulder –1 382 –5 894

Summa 467 770 38 865

Not 8  Föreslagen vinstdisposition  

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att ingen 
 utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.

Till bolagsstämmans förfogande står följande fria egna 
kapital i moderbolaget, SEK
Överkursfond 11 746 240 719
Balanserad vinst –10 840 926
Årets vinst 24 617 617
Summa 11 760 017 410

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt  
följande, SEK
Överförs till överkursfonden 11 746 240 719
Överförs till balanserad vinst 13 776 691
Summa 11 760 017 410

Noter
Moderbolaget
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Godkännande

Patrick Comer  
Ordförande

Cecilia Qvist  
Vice ordförande

Niklas Savander  
Styrelseledamot

Daniel Berglund 
Styrelseledamot

Rickard Torell  
Styrelseledamot

Kaveh Rostampor  
Styrelseledamot

Antonia Brandberg Björk  
Styrelseledamot

Anna Belfrage  
Styrelseledamot

Carl Sparks  
Styrelseledamot

Tom Buehlmann  
Vd

Stockholm den 14 april 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
den internationella redovisningsstandarden Interna-
tional Financial Reporting Standards, IFRS och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Års- och koncernredovis-
ningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt 
över utvecklingen av moderbolagets och koncer-
nens resultat, ställning och verksamhet samt beskri-
ver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de boalg som ingår i koncernen 
står inför. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
godkänts för utförande av styrelsen den 14 april 
2022. Koncernens resultat- och balansräkningar 
samt moderbolagets resultat och balansräkningar 
föreläggs årsstämman för fastställande den 17 maj 
2022.

INNEHÅLL

INTRODUKTION

BOLAGET 

RAPPORTER

Förvaltningsberättelse	 38

Riskhantering	 42

Sammanfattning,	tre	år	 47

Bolagsstyrning	 48

Styrelse	 57

Koncernledning	 60

Finansiella	rapporter	 62

Noter	 65

Godkännande	 87

Revisionsberättelse	 88

Hållbarhetsredovisning	 93

Revisorns	yttrande	 98

ÖVRIGT

Rapporter / Godkännande 87

Års- och  
hållbarhetsredovisning 2021



Rapport om årsbokslutet och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Cint Group AB (publ) för år 2021 
med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
48–62. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 38–88 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2021 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra utta-
landen omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 48-62. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och rapport över resultatet och rapport över 
finansiell ställning för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet 
i den kompletterande rapport som har överlämnats 
till moderbolagets och koncernens revisionsutskott 
i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) 
 artikel 11.

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 förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god 
 revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, 
baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga 
förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.

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

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsent-
lighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktig-
heter i de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt 
de områden där verkställande direktören och styrel-

sen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga 
redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts 
med utgångspunkt från antaganden och prognoser 
om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. 
Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken 
för att styrelsen och verkställande direktören åsido-
sätter den interna kontrollen, och bland annat över-
vägt om det finns belägg för systematiska avvikelser 
som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter 
till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ända-
målsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om 
de finansiella rapporterna som helhet, med hänsyn 
tagen till koncernens struktur, redovisningsproces-
ser och kontroller samt den bransch i vilken koncer-
nen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av 
vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas 
för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av 
oegentligheter eller misstag. De betraktas som 
väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
darna fattar med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi 
vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Cint Group AB (publ), org.nr 559040-3217
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finansiella rapporteringen som helhet. Med hjälp 
av dessa och kvalitativa överväganden fastställde 
vi revisionens inriktning och omfattning och våra 
granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfatt-
ning, samt att bedöma effekten av enskilda och sam-
mantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna 
som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de 
områden som enligt vår professionella bedömning 
var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen för den aktuella 
perioden. Dessa områden behandlades inom ramen 
för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, 
 årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet, men vi gör inga separata uttalanden om 
dessa områden.

Särskilt betydelsefullt område
Intäktsredovisning och upplupna kostnader 
avseende sålda tjänster
Intäkter redovisas från försäljning av projekt och tjäns-
ter till marknadsundersökningsbolag som leveraras 
via Cints tekniska plattform. Betalning från kunderna 
sker antingen per transaktion (levererat svar) eller 
genom längre licensavtal.  Intäkterna redovisas över 
tid i takt med att enkätsvar erhålls och samtidigt 
 redovisas kostnaden för den sålda tjänsten.

Till följd av den inneboende komplexiteten i 
intäktsredovisningen samt inslaget av uppskatt-
ningar och bedömningar från företagslednin-
gen har vi bedömt intäktsredovsning och upplupna 
kostnader avseende sålda tjänster som ett särskilt 
betydelsefullt område i revisionen.

För ovan angivna redovisningsprinciper hänvisar vi er 
till sid 68–69, samt noterna 5, 18, 19 i Årsredovisningen 
för 2021.

Redovisning av rörelseförvärv
Under det gångna året har Cint genomfört två rörelse-
förvärv där förvärvet av den amerikanska koncernen 
Lucid Holdings LLC var det mest betydande.  

För varje rörelseförvärv upprättar företagsled-
ningen en förvärvsanalys där mellanskillnaden 
mellan nettotillgångarna i det förvärvade bolaget och 
köpeskillingen fördelas på identifierade tillgångar i 
det förvärvade bolaget. Identifierade tillgångar i de 
förvärvade bolagen utgörs av teknologi, kundrelatio-
ner och varumärke. Övervärden som inte kan hänfö-
ras till immateriella tillgångar redovisas som goodwill.

För att bestämma värdet på de identifierade imma-
teriella tillgångarna behöver företagsledningen göra 
bedömningar samt tekniskt komplexa beräkningar 
baserat på uppskattningar och prognoser om de för-
värvade bolagens framtida utveckling. Kundrelatio-
ner skrivs till skillnad från goodwill och varumärken 
av över deras förväntade livslängd. En felaktig fördel-
ning av övervärden i förvärvsanalysen kan därmed få 
en väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. 

Företagsförvärv är komplexa till sin natur och 
 redovisningen av dessa är beroende av hur förvärvs-
avtalet utformas och innehåller betydande upp-
skattningar från ledningen, varför vi har bedömt 
 upprättandet av förvärvsanalys vara ett särskilt bety-
delsefullt område i vår revision.

För ovan angivna redovisningsprinciper hänvisar 
vi er till sid 66–67, samt not 30 i Årsredovisningen 
för 2021.

Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området
Vi har i vår revision fokuserat på att utvärdera Cints 
principer och bakomliggande antaganden för intäkts-
redovisning. Detta har vi gjort genom att vidta nedan-
stående granskningsåtgärder:
• Utvärdering av principer för intäktsredovisning
• Utvärderat villkoren i kundavtalen ur ett redovis-

ningsperspektiv.
• Analytisk granskning av intäkterna över året.
• Granskat ett urval av redovisade intäkter genom 

att följa transaktioner I systemet från order till 
betalning från kund

• Verifierat att intäkter redovisats i rätt period och 
till rätt belopp genom att testa ett urval av intäkter 
som redovisats  i slutet av räkenskapsåret.

Vi har granskat och utvärderat förvärvsanalysen med 
särskilt fokus på hur företagsledningen identifierat 
goodwill och övriga immateriella tillgångar som 
 teknologi, varumärke och kundrelationer.
• Detta har vi bl.a. gjort genom att vidta nedan-

stående granskningsåtgärder:
• Inhämtat förvärvsavtalen och utvärderat avtals-

villkoren i dessa ur ett redovisningsperspektiv. 
• Bekräftat betald köpeskilling mot bankkonto- 

utdrag. 
• Tillsammans med PwC:s interna specialister inom 

företagsvärdering granskat bolagets metoder och 
antaganden för att värdera varulager, identifiera 
immateriella tillgångar som kundrelationer, och 
varumärken samt fördelningen av övervärden till 
dessa.
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• Vi övervägde också om de upplysningar som 
lämnas i not 30 årsredovisningen uppfyller de krav 
på upplysningar som finns enligt gällande redovis-
ningsstandarder.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1–37 samt 93-102. Informationen 
i ersättningsrapporten som publiceras på Proacts 
hemsida är också annan information. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifierats ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är ofören-
lig med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktig-
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-

visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-
redovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande 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. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påver-
kar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland 
annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, 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 fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revi-
sionen av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning för Cint 
Group AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispo-
sitioner 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 förhål-
lande 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.
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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 stor-
leken 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 bola-
gets och koncernens ekonomiska situation, och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets eko-
nomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bok-
föring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande 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 verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner 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 upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revi-
sionen av förvaltningen finns på Revisorsinspek-
tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
 revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av ESEF-rapporten
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en granskning av att 
styrelsen och verkställande direktören har upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen i ett 
format som möjliggör enhetlig elektronisk rapporte-
ring (Esef-rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden för Cint 
Group AB för år 2021. 

Vår granskning och vårt uttalande avser endast det 
lagstadgade kravet. 

Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten 5f0be47 
091160436ec7715c11560551f98916634ac9d52bec 
49f05c01cb755b0 upprättats i ett format som i allt 
väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommenda-
tion RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. 
Vårt ansvar enligt denna rekommendation beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till Cint Group AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att Esef-rapporten har upprättats i enlig-
het med 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden, och för att det finns en sådan 
intern kontroll som styrelsen och verkställande 
 direktören bedömer nödvändig för att upprätta Esef- 
rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 
Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om 
Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format 
som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) 
om värdepappersmarknaden, på grundval av vår 
granskning. 

RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra 
granskningsåtgärder för att uppnå rimlig  säkerhet 
att Esef-rapporten är upprättad i ett format som 
 uppfyller dessa krav. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en granskning som utförs enligt 
RevR 18 och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
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finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i Esef-rapporten. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskon-
troll för revisionsföretag som utför revision och över-
siktlig granskning av finansiella rapporter samt andra 
bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster och 
har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll 
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner 
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder 
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och 
andra författningar. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgär-
der inhämta bevis om att Esef-rapporten har upp-
rättats i ett format som möjliggör enhetlig elektro-
nisk rapportering av årsredovisningen och koncern-
redovisning. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur sty-
relsen och verkställande direktören tar fram under-
laget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektivi-
teten i den interna kontrollen. Granskningen omfat-
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten och 
rimlig heten i styrelsens och verkställande direktörens 
antaganden. 

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en 
teknisk validering av Esef-rapporten, dvs. om filen 
som innehåller Esef-rapporten uppfyller den tekniska 
specifikation som anges i kommissionens delege-
rade förordning (EU) 2019/815 och en avstämning av 
att Esef-rapporten överensstämmer med den gran-
skade årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vidare omfattar granskningen även en bedömning 
av huruvida Esef-rapporten har märkts med iXBRL 
som möjliggör en rättvisande och fullständig maskin-
läsbar version av koncernens resultat-, balans- och 
egetkapitalräkningar samt kassaflödesanalysen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten på sidorna 48–62 och för att den är upp-
rättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande 
RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrnings-
rapporten. Detta innebär att vår granskning av 
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplys-
ningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punk-
terna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra 
stycket samma lag är förenliga med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar samt är 
i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 
Stockholm, utsågs till Cint Group ABs (publ) revisor 
av bolagsstämman den 5 februari 2021 och har varit 
bolagets revisor sedan 18 december 2015.

Stockholm den 14 april 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsredovisning

Om hållbarhetsrapporten
Cints hållbarhetsredovisning är en del av årsredo-
visningen. Hållbarhetsredovisningen följer Cints 
räkenskapsår och täcker därmed hela året 2021. 
Syftet med hållbarhetsredovisningen är att beskriva 
hur Cint lever upp till sina hållbarhetsrelaterade 
åtaganden, hållbarhetsarbetet bedrivs samt resul-
tatet av detta. Hållbarhetsredovisningen är Cints 
lagstadgade hållbarhetsrapport i enlighet med 
 årsredovisningslagen och finns på sidorna 27–34, 
42–46 och 93–97.

Intressentdialog
Cint använder intressentdialoger för att säkerställa 
att verksamheten drivs i linje med intressenternas 
förväntningar. Insikter från intressenter samlas in 
kontinuerligt och den senaste systematiska intres-
sentdialogen med ett specifikt hållbarhetssyfte 
genomfördes under 2020. I tabellen nedan presen-
teras de viktigaste hållbarhetsfrågorna från denna 
intressentdialog. 

Väsentlighetsanalys
Cint har precis inlett sin hållbarhetsresa och har fast-
ställt en hållbarhetspolicy. Under 2020 genomförde 
Cint sin första väsentlighetsanalys. En väsentlighets-
analys är till hjälp för att utveckla bolagets fokus-
områden inom hållbarhet och för att förstå vilka 
 delområden som är mest väsentliga och relevanta 
för företagets verksamhet och dess olika intressenter. 
För detta ändamål intervjuades utvalda intressenter 
eller personer som representerade intressenter 
av en tredje part. De intervjuade intressenterna var 
med arbetare, kunder, leverantörer och ägare.

Cints hållbarhetspåverkan har undersökts i 
 enlighet med en uppsättning om 18 parametrar. 
Med hjälp av denna analys har Cint kunnat identifiera 
sina  viktigaste fokusområden inom hållbarhets-
arbetet. Utifrån den analysen utformade bolaget 
sin hållbarhetsstrategi.

Intressenter Medarbetare Kunder Leverantörer Ägare

De viktigaste  
hållbarhetsfrågorna

1.  Mångfald och inkludering

2. Innovation

3. Utbildning och fortbildning

4.  Personuppgiftsskydd och 
personlig integritet

5.  Arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter

1.   Arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter

2. Mångfald och inkludering

3.  Personuppgiftsskydd och 
personlig integritet

4. Miljöpolicy

5. Påverkan på samhället

1.  Partnerskap

2.  Personuppgiftsskydd och 
personlig integritet

3. Öppenhet

4. Innovation

5. Utbildning och fortbildning

1.  Partnerskap

2.  Personuppgiftsskydd och 
personlig integritet

3. Utbildning och fortbildning

4. Mångfald och inkludering

5. Energiutsläpp

Intressentdialog
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Hållbarhetsstrategi 

Vi är rättvisa 
och jämlika

Fokusområden och de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna

Vi skapar 
affärsvärde

Vi skapar 
socialt värde

Påverkan på samhället
• Vi deltar i lokala samhällsinitiativ.
• Vi bidrar till sponsring.

Mot en nettonollekonomi för insikter
• Vi strävar efter insiktslösningar som minskar 

våra kunders påverkan.

Innovation
• Vi strävar efter att investera i (produkt)-

utveckling.
• Vi vill bidra till att påskynda den digitala 

 transformationen i branschen.

Personuppgiftsskydd och personlig integritet
• Vi erbjuder utbildning i medvetenhet om 

cybersäkerhet, personuppgiftsskydd och 
personlig integritet.

• Vi strävar efter att ta initiativ tillsammans 
med leverantörerna.

• Vi anordnar externa möten om efterlevnad 
av personuppgiftsskyddet.

• Vi bedriver verksamheten i enlighet med 
ISO 27001.

Etisk och lönsam tillväxt
• Vi säkerställer att alla våra medarbetare får 

utbildning i antikorruption och bekämpning 
av mutor.

• Vi strävar efter att efterleva vår etiska kod.
• Vi strävar efter hållbara investeringar  

i enlighet med vår etiska kod.

Hälsa och välbefinnande för alla medarbetare
• Vi strävar efter engagerade och friska 

 medarbetare.

Mångfald, jämlikhet och inkludering
• Vi strävar efter att öka mångfalden  

i hela organisationen.
• Vi strävar efter att öka mångfalden 

i  ledningen.
• Vi strävar efter att öka medvetenheten 

om mångfald och inkludering.

Miljöpåverkan
• Vi strävar efter miljömedvetna resor.
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Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsstyrning
Cints styrelse är ytterst ansvarig för att besluta om 
Cints hållbarhetsstrategi och hållbarhetsansats. 
 Styrelsen är ansvarig för alla hållbarhetsupplysningar 
och godkänner årligen hållbarhetsredovisningen. 
Vd rapporterar årligen till styrelsen om framsteg 
och resultat i förhållande till företagets hållbarhets-
strategi. Hållbarhetsrelaterade risker rapporteras 
årligen till styrelsen tillsammans med den årliga 
 riskbedömningen. Bristande efterlevnad av den 
etiska koden och andra viktiga företagspolicyer 
 rapporteras omedelbart till styrelsen tillsammans 
med vidtagna åtgärder.

Hållbarhetsarbete
Vd har det övergripande ansvaret för Cints hållbar-
hetsarbete och är tillsammans med koncernled-
ningen ansvarig för genomförandet i linje med den 
strategi som fastställts av styrelsen. Koncernled-
ningen godkänner också Cints hållbarhetsrelaterade 
mål och följer upp hållbarhetsstrategin. HR-chefen 
ansvarar för samordningen av Cints hållbarhets-
aktiviteter. Det finns en särskild projektgrupp som 
arbetar med utformningen av hållbarhetsrelaterade 
upplysningar och redovisning, och som leds av en 
ansvarig projektledare.

Hållbarhetsrelaterade policyer
Cints löpande verksamhet efterlever de olika 
 policyer bolaget fastställt i syfte att garantera håll-
bar verksamhet, etiskt arbete och säkerhet.

Policyer på Cint
Etisk kod
Förklarar Cints ståndpunkt i viktiga frågor om 
antikorruption och etik, arbetsrättsliga normer 
och mänskliga rättigheter samt miljö. Ger rikt-
linjer för affärsbeteende och etik för alla 
anställda på Cint.

Hållbarhetspolicy
Förklarar hur Cint bedriver sin verksamhet och 
sin redovisning på ett hållbart sätt.

HR-policy
Riktlinjer för att säkerställa att Cint följer tillämp-
liga lagar och förordningar inom HR-området, 
samt att Cints värderingar och önskade arbets-
sätt kommuniceras och följs i hela organisationen.

Visselblåsarpolicy
Uppmuntrar de anställda att ta upp angelägen-
heter eller frågeställningar inom eller som är 
kopplade till bolaget. Fungerar som kontaktyta 
för att ta emot och hantera anmälningar från 
anställda om misstänkt tjänstefel. 

Policy för bekämpning av mutor
Presenterar Cints nolltoleranspolicy mot mutor 
och korruption och ger riktlinjer för hur man 
agerar rättvist och med integritet i sin verk-
samhet och kravställer system för att motverka 
mutor.

Handbok om handelssanktioner
Ger riktlinjer för hur man följer lagar och förord-
ningar om handelssanktioner som berör Cints 
verksamhet.

Konkurrenshandbok
Ger riktlinjer för hur man följer konkurrenslagar 
som berör Cints verksamhet.
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Hållbarhetsrelaterade risker på Cint

Riskområde Risk Potentiella konsekvenser

Hälsa och välbefinnande för alla medarbetare Osäkra arbetsförhållanden eller brister  
i riskmedvetenheten.

Arbetsolyckor, minskad produktivitet  
och/eller rättsliga konsekvenser.

Mångfald, jämlikhet och inkludering Intressenter som inte följer  
Cints etiska kod.

Personskador, miljöskador och/eller leveransavbrott.

Miljöpåverkan Cint följer inte tillämpliga  
lagar och förordningar.

Ökade kostnader, minskade intäkter och/eller 
 rättsliga konsekvenser.

Personuppgiftsskydd och personlig integritet Störningar i IT, förlust av data eller läckage 
av  förseglade dokument.

Skadat förtroende hos intressenterna, rättsliga 
 konsekvenser och/eller samhälleliga konsekvenser.

Etisk och lönsam tillväxt Omfattande, långsiktiga avbrott i elförsörjningen 
eller tillgången till internet.

Risk för mutor före och under upphandlingar.

Minskad produktivitet, ökade kostnader och/eller 
samhälleliga konsekvenser.

Rättsliga konsekvenser.

Att upptäcka och hantera hållbarhetsrelaterade risker är en integrerad del av 
Cints arbete med hållbarhetsstrategin. Riskhanteringen omfattar varje organi-
satorisk enhet i företaget såväl som dess leverantörer. För varje riskområde 
identifieras dess potentiella påverkan, och för betydande risker utarbetas 
handlingsplaner. Mer information om hur Cint arbetar med sina risker finns 
på sidorna 42–46.
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2021

Kvinnor Män

Antal anställda1) 172 283

Jämställdhet 2021

Företagets sammansättning1)

Antal 
 medarbetare

Andel  
kvinnor, %

Styrelsen

Under 30 år 0 0

30–50 år 5 40

Över 50 år 2 50

Ledningsgrupp

Under 30 år 0 0

30–50 år 4 25

Över 50 år 3 33

Övriga anställda

Under 30 år 90 43

30–50 år 320 36

Över 50 år 21 48

1)  Exklusive Lucid

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU:s taxonomirapportering 2021
Cint omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering och måste redovisa 
i vilken utsträckning den verksamhet som företaget bedriver uppfyller och 
omfattas av de kriterier som fastställts i EU-taxonomin.

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som upprättar en förteckning 
över miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Den spelar en viktig roll för 
att hjälpa EU att skala upp antalet hållbara investeringar och genomföra den 
europeiska gröna överenskommelsen, European green deal. EU:s taxonomi 
förväntas ge företag, investerare och beslutsfattare lämpliga definitioner av 
vilka aktiviteter som kan anses vara miljömässigt hållbara.

Den utförda analysen visar att Cints verksamhet inte inkluderar ekonomisk 
aktiviteter som omfattas av EU:s taxonomi. Cints huvudsakliga ekonomiska 
aktivitet, insamling av digitala insikter, ingår inte i taxonomin. Cints andel av 
omsättningen, kapitalutgifterna och driftskostnaderna som omfattas enligt 
definitionen i EU:s taxonomi är 0 procent. Detta innebär att Cints klimatrelate-
rade påverkan enligt definitionen i EU:s taxonomi ska uppfattas som minimal.

Etisk och lönsam tillväxt
• Alla Cints medarbetare deltar i e-utbildning om antikorruption och 

 bekämpning av mutor.
• Alla Cints nyanställda undertecknar och godkänner den etiska koden.
• Inga väsentliga överträdelser av den etiska koden rapporterades under 2021.
• Inga väsentliga informationssäkerhetsincidenter rapporterades under 2021.
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Revisorns yttrande avseende  
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Cint Group AB (publ), org.nr 559040-3217 

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbar-
hetsrapporten för år 2021 på sidorna 27–34, 42–46 
och 93–97 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredo visningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-
tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår gransk-
ning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 
 uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 14 april 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Ordlista och definitioner

Justerat resultat per aktie (EPS) Periodens resultat efter avdrag för jämförelse-
störande poster (efter avdrag av skatteeffek-
ter), återföring av avskrivningar på immateriella 
tillgångar från förvärv (efter avdrag av skatte-
effekter) samt ränta på preferensaktier per 
aktie före och efter utspädning.

Justerad EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, 
med undantag för avskrivningar av immateriella 
tillgångar från förvärv, justerat för jämförelse-
störande poster.

Justerad EBITA-marginal Justerad EBITA i procent av bolagets 
 nettoomsättning.

Justerad EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, 
justerat för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA-marginal Justerad EBITDA i procent av bolagets 
 nettoomsättning.

Justerad rörelsemarginal Justerat rörelseresultat i procent av bolagets 
nettoomsättning.

Justerat rörelseresultat Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande 
poster.

Americas avser Nord- och Sydamerika.

APAC avser östra, södra och sydöstra Asien och 
Oceanien.

API Applikationsprogrammeringsgränssnitt.

Genomsnittlig kundtid Summan av varje kunds kontraktstid multi-
plicerat med respektive andel av försäljningen 
under de senaste tolv månaderna.

Företagskunder Totalt antal registrerade som nya eller aktiva 
kunder de senaste tolv månaderna.

Bolagsstyrelse  
eller styrelsen

Bolagets styrelse.

CAGR Genomsnittlig årlig tillväxt.

Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ).

Anslutna konsumenter Totalt antal registrerade nya och aktiva 
 paneldeltagare de senaste tolv månaderna.

Danske Bank Danske Bank A/S, Danmark, filial i Sverige.

EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på 
 immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal EBITA i procent av bolagets nettoomsättning.

EBITDA-marginal EBITDA i procent av bolagets nettoomsättning.

EMEA avser Europa, Mellanöstern och Afrika.

Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB.

GDPR avser Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och om upp-
hävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning), inklusive nationell genom-
förandelagstiftning i EES-medlemsstaterna och 
i Storbritannien, Storbritanniens dataskydds-
lagstiftning.
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Bruttomarginal Bruttovinst i procent av nettoomsättning.

Bruttoresultat Periodens nettoomsättning minskad med 
den totala kostnaden för sålda tjänster minus 
den totala kostnaden för sålda tjänster.

Jämförelsestörande poster Väsentliga poster av engångskaraktär.

Marknadsrapport avser den marknadsrapport som Cint beställt 
från revisionsbyrån EY och som huvudsakligen 
genomfördes under perioden 6 oktober– 
23 oktober 2020, och som daterades till den 
25 november 2020.

Nettoskuld Räntebärande långfristiga och kortfristiga 
 skulder minus finansiella tillgångar.

Nettoomsättningstillväxt Förändring i nettoomsättning jämfört med 
samma period föregående år.

Rörelsekapital Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Rörelseresultat Periodens resultat före finansiella intäkter, 
finansiella kostnader och skatt.

Organisk 
nettoomsättningstillväxt 

Förändring i nettoomsättning jämfört med 
samma period föregående år justerat för 
 förvärvs- och avyttringseffekter.

Panelleverantörer avser en aktör som har ett nätverk av anslutna 
individer.

Återkommande köp Kunder som har gjort ett köp minst en gång 
per kvartal i genomsnitt under de senaste 
tolv månaderna.

FI Finansinspektionen.

Leveranspartner avser panelleverantörer som är anslutna 
till Cints mjukvaruplattform.

Koden Svensk kod för bolagsstyrning.

Storbritanniens 
dataskyddslagstiftning

avser Storbritanniens dataskyddslagstiftning 
som främst består av UK General Data 
 Protection Regulation och UK Data Protection 
Act 2018.

Förenta staterna eller USA Amerikas förenta stater.
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Stockholm (globalt huvudkontor)
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 8546 383 00

London
Floor 1, 125 Kingsway
WC2B 6NH London
Storbritannien
Telefon: +44 20 3514 2100

Berlin
Friedrichstraße.60
10117 Berlin
Tyskland

München
Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos
Tyskland
Telefon: +49 173 35 97 315

New York
16 E 34th Street (Suite 19W112)
New York 10016
New York
USA
Telefon: +1 631 827 2254

Berlin (GapF!sh)
Uhlandstraße 175
10719 Berlin
Tyskland
Telefon: +49 30 809 5206 - 79

Atlanta
280 Interstate North Circle SE Suite 526
GA 30339
Atlanta
USA

Singapore
#13-03 Keppel Bay Tower, 1 Harbourfront Avenue
098632 Singapore
Singapore
Telefon: +65 6208 8815

Sydney
The Hub Hyde Park 223 Liverpool Street 
 Darlinghurst
NSW 2010 Sydney
Australien
Telefon: +61 426 793 313

Hong Kong
Level 12, Suite 116 33 Lockhart Road
HK 000 Wan Chai
Hong Kong
Telefon: +852 5233 7273

Tokyo
9th Floor VORT Nishi Shinjuku II Building 3-23-4 
Yoyogi, Shibuya-ku
151-0053 Tokyo
Japan
Telefon: +81 (0) 3 6300 0450

Kontakter

Produktion: Cint i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
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