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OptiMobile i korthet  
 

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna möjligheten att generera ytterligare intäkter genom nya produkter 

och tjänster som efterfrågas av marknaden. Detta genom att kombinera det bästa från traditionell 

mobiltelefoni med det bästa från internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och 

aktiva operatörer, både svenska och europeiska. 

 

Den ökande användningen av internetbaserade 

telefonitjänster har medfört att de traditionella 

mobiltelefonoperatörerna årligen tappar 

betydande intäkter – år 2017 motsvarande över 

100 miljarder dollar. Detta eftersom användarna 

vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya 

tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden. 

 

OptiMobiles produkter skapar möjligheter för 

mobiloperatörer att utveckla nya typer av 

intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda 

sina slutkunder de tjänster som de och marknaden 

efterfrågar. Därigenom ges även möjlighet att på 

allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster. 

 

OptiMobiles produkter bygger på 16 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell 

som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna. Tekniken bygger på ett forskningsarbete 

vid Uppsala universitet och plattformen kombinerar traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet. 

 

Med OptiMobiles nya produkter och tjänster kan 

operatörer erbjuda sina slutkunder möjligheten att 

ha två eller flera telefoner i en och samma telefon. 

Det innebär att du som abonnent kan ha flera 

mobilabonnemang och telefonnummer i en och 

samma telefon utan något extra SIM-kort.  

 

Operatörerna kan även erbjuda sina slutkunder 

helt molnbaserad mobiltelefoni där slutkunden 

kan logga in på valfri mobiltelefon, surfplatta, 

smartwatch eller dator och använda sitt 

mobilabonnemang precis som vanligt. Om man 

t.ex. skulle få slut på batteri kan man fortfarande 

ringa och skicka meddelanden som vanligt via en 

dator, surfplatta eller annan telefon så länge det finns internetuppkoppling.  Detsamma gäller naturligtvis om 

man glömt din telefon hemma eller om telefonen skulle bli stulen. 

 

En av styrkorna med OptiMobiles produkter är hur enkelt och kostnadseffektivt det är för operatören att 
implementera OptiMobiles tjänster. Det möjliggör för operatörerna att korta ner sina produktcykler och öka sina 
intäkter. 
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Exempel på OptiMobiles lösningar 
 
 
Två eller flera telefoner i en och samma telefon 
Flera mobilabonnemang/telefonnummer i en och 
samma telefon utan något extra SIM-kort. För 
användare som har både ett privat och ett 
företagsabonnemang. Även för användare vid 
behov av ett temporärt telefonnummer, t.ex. vid 
online shopping, dating etc. när användaren vill 
visa ett telefonnummer annat än sitt privata 
telefonnummer. 
 
 
 
 
Tillgång till sitt mobilabonnemang var man än är - Från valfri mobiltelefon, surfplatta eller dator 
Molnbaserad mobiltelefoni där användaren kan 
logga in och få tillgång till sitt abonnemang och 
sina personliga inställningar på valfri Internet-
uppkopplad enhet. T.ex. i situationer när telefonen 
får slut på batteri, när man glömt sin telefon 
hemma eller när man vill använda datorn eller 
surfplattan som mobiltelefon.  
 
 
 
 
 
Förbättrad inomhustäckning via WiFi 
Ring och skicka SMS som vanligt även över WiFi-
nätet. På platser där inomhustäckningen är dålig 
eller när mobilnätet inte är tillgängligt, t.ex. i 
flygplan etc. 
 
 
 
 
 
 
Ring i utlandet utan extra kostnader 
Ring och skicka SMS utan extra kostnader var du än 
är i världen. Användaren kan undvika dyra 
roamingavgifter även när denne befinner sig i t.ex. 
Asien, USA eller Sydamerika och andra länder 
utanför EU, 
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VD Lars Rutegård har ordet 
 

2018 har varit ett intressant år och lite av en milstolpe för OptiMobile i bolagets utveckling. I början av året 

genomförde vi en nyemission där vi fick in ett stort antal nya aktieägare i bolaget. Jag vill börja med att tacka alla 

som tecknade aktier i nyemissionen och som varit med oss under året. Kort därefter noterades vi på Spotlight 

Stock Market vilket gjorde att vi kom in i en miljö som skapar goda förutsättningar och möjligheter för bolaget 

under vår fortsatta utveckling.  

 

Parallellt med detta har vi under året kunnat meddela flera goda nyheter inom ramen för våra samarbeten med 

olika operatörer. Ett exempel är de för bolaget mycket viktiga projekten tillsammans med våra nya kunder 

Polkomtel-gruppen och Netmore Group. Projektet med Polkomtel-gruppen har resulterat i att vi ännu en gång 

genomfört ett lyckat projekt med inte bara Polkomtel som kund utan även tillsammans med Nokia, som en del 

av implementerat IMS- och VoLTE-system. Årets projekt har även givit oss möjlighet att ytterligare förbättra och 

vidareutveckla våra produkter och plattformar i linje med marknadens behov. Vi är också mycket stolta över hur 

bra vi som team och bolag genomfört projekten. Ett exempel på det är att hela projektet och implementation 

hos Polkomtel, som involverat ett antal projektdeltagare från både Polkomtel, Nokia och OptiMobile, från 

OptiMobiles sida kunnat genomföras helt och hållet från vårt kontor i Stockholm och har inte krävt några 

aktiviteter på plats i Polen. Det visar på skalbarheten i OptiMobiles operatörsprodukter men även hur tids- och 

kostnadseffektivt det är för operatören att genomföra en implementation av OptiMobiles produkter.  

 

Utöver genomförda kundprojekt har året till stor del präglats av fortsatta aktiviteter att nå satt målsättning att 

dels utöka affärssamarbetet med våra existerande kunder och dels etablera relation med och sälja våra 

produkter till nya operatörer. Jag är glad att vi som ett led och första steg i detta arbete förstärkt vår 

försäljningsorganisation med en ny säljrepresentant i Italien. En del i vår försäljningsstrategi är att bygga upp en 

organisation för direkt försäljning och säljsupport på utvalda marknader i både Europa och i andra delar av 

världen, där den italienska marknaden är först ut. Vi ser med stor tillförsikt fram emot resultatet av vårt arbete 

att bearbeta den italienska marknaden, en marknad som har mer än 80 miljoner mobiltelefonabonnenter. Vi ser 

även fram emot att vidare förstärka vår försäljningsorganisation på våra andra utvalda marknader både i andra 

delar av Europa och i andra världsdelar, ett arbete som vi har som målsättning att genomföra under första delen 

av 2019. 

 
Slutligen vill jag tacka alla våra kunder och aktieägare för ert visade förtroende under 2018. Vi ser fram emot ett 
fortsatt spännande 2019. 
 
Lars Rutegård 
VD, OptiMobile AB (publ) 
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Verksamhet 
 

Affärsidé och affärsmodell  
OptiMobile affärsidé är att erbjuda telekom-operatörer möjligheten att generera ytterligare intäkter genom nya 
produkter och tjänster, i linje med det marknaden efterfrågar. Det möjliggör för operatörerna att korta ner sina 

produktcykler och öka sina intäkter. OptiMobile har genom sin plattform och sina produkter ett attraktivt 

produkt- och tjänsteerbjudande anpassat för både traditionella operatörer och nyare typer av virtuella 

operatörer. 

 

Som exempel på produkter erbjuder OptiMobile 

operatörens kunder helt molnbaserad mobil-

telefoni där kunden kan logga in på valfri mobil-

telefon, surfplatta, smartwatch eller dator och 

använda sitt mobilabonnemang precis som 

vanligt. Om kunden t.ex. skulle få slut på batteri 

kan kunden fortfarande ringa och skicka 

meddelanden som vanligt via en dator, surfplatta 

eller annan telefon så länge kunden har internet-

uppkoppling. Detsamma gäller naturligtvis om 

kunden glömt sin telefon hemma eller om 

telefonen skulle bli stulen.  

 

 

OptiMobile erbjuder sin tjänst till mobil-

operatörerna inom ett antal olika marknads- och 

användningsområden. En av styrkorna med 

OptiMobiles produkter är hur enkelt och 

kostnadseffektivt det är för operatören att 

implementera OptiMobiles tjänster. Detta bland 

annat tack vare att OptiMobiles tjänster är helt 

mjukvaru- och molnbaserade.  

 

 

 

 

Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobil-

telefoni behöver slutanvändaren inte ta något 

aktivt beslut utan kan använda sin telefon som 

vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till 

skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. 

Skype eller WhatsApp, tjänster som dessutom 

även kräver att bägge parter är uppkopplade till 

Internet för att tjänsten ska fungera. Det är inte 

fallet med OptiMobiles produkter där personen 

man ringer till inte behöver vara uppkopplad till 

internet utan kan ringa och ta emot samtal precis 

som vanligt på både en mobiltelefon eller en fast 

telefon. 
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OptiMobiles värde och fördelar för operatörerna 
Lösningen som OptiMobile erbjuder till mobiloperatörerna skapar värde och medför ett stort antal fördelar: 

• Lösningen möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av intäktsströmmar för operatörerna. 

• Operatörerna ges en möjlighet att kunna konkurrera med Skype, WhatsApp, Facebook Messenger etc. 

• Implementering av lösningen hos operatören är både snabb och kostnadseffektiv. 

• Bredbandsoperatörer och operatörer av fast telefoni får möjligheten att erbjuda sina kunder 

mobiltelefoni. 

• Lösningen kräver inga avtal eller samarbeten med telefontillverkarna eftersom den är 

plattformsoberoende och kompatibel med samtliga marknadsledande mobiltelefontillverkare. 

• Lösningen är fullt anpassningsbar efter de enskilda operatörernas önskemål. 

• Lösningen frigör kapacitet genom en minskad trafik på det traditionella mobilnätet. 

• Lösningen möjliggör för operatörerna att kunna erbjuda en ökad täckning utan ytterligare investeringar 

i sin infrastruktur. 

 

 
OptiMobiles värde och fördelar för abonnenterna 
Fördelarna som operatörerna får genom att använda OptiMobiles lösning medför att 

även abonnenterna får ett ökat värde och flera fördelar: 

• Med hjälp av OptiMobiles produkter kan operatören erbjuda en 

högkvalitativ operatörstjänst som är fullt integrerad med abonnentens 

abonnemang och olika telefonenheter, till skillnad mot rena 

internettelefonitjänster som t.ex. Skype, WhatsApp, Facebook Messenger 

m.fl. 

• Användaren ges möjlighet att få flera abonnemang i en och samma telefon 

utan extra SIM-kort. 

• Abonnenten kan logga in och få tillgång till sitt abonnemang och 

telefonnummer på valfri mobiltelefon, surfplatta, smartwatch eller dator 

och använda sitt mobilabonnemang precis som vanligt. 

• Ingen speciell åtgärd krävs av mottagaren som heller inte behöver vara 

uppkopplad till internet – denna kan ringa och ta emot samtal precis som 

vanligt på både en mobiltelefon eller en fast telefon.  

• Till skillnad från internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp 

kräver inte OptiMobiles produkter att båda parterna i samtalet har tjänsten 

installerad. 

• Användaren kan sömlöst flytta ett pågående samtal mellan WiFi- och mobiltelefonnätet. 

• Användaren kan sömlöst flytta ett pågående samtal mellan olika enheter, t.ex. mellan mobiltelefon, 
surfplatta och dator. 
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Intäktsmodell 
OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar; 

projekt- och implementationsintäkt, supportintäkt och 

licensintäkt. Ett kund- och affärsupplägg innehåller 

vanligtvis samtliga av dessa tre delar som dock varierar i 

storlek beroende på kund och affär. Utvecklings- och 

implementationsintäkter samt supportintäkterna utgörs i 

normalfallet av en fast summa medan licensintäkten är 

kopplad till antalet användare av tjänsten och utgörs av en 

återkommande månatlig intäkt (SaaS-modell). 

Utvecklingsintäkten uppgår vanligtvis till cirka 500 000 - 

2 000 000 SEK per projekt. Licensintäkterna är 

volymbaserade och uppgår i standardfallet till cirka 40-50 

SEK per användare och år. Till detta tillkommer projekt- 

och implementationsintäkter för nya funktioner och 

tjänster. OptiMobiles intäktsmodell är beprövad och 

konkurrenssäkrad eftersom den applicerats på 

majoriteten av bolagets existerande kunder. 

 

 

Marknad samt kund- och marknadsbekräftelse 

OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva kunder, både svenska och europeiska operatörer. 

Exempel på dessa är operatören 3 i Sverige och Danmark, Telenor Sverige, NOS Portugal och Aero2 / Polkomtel 

i Polen. Genom dessa kunder har OptiMobile idag ett antal aktiva användare, men potentialen hos dessa kunder 

är betydligt större. Totalt sett har dessa kunder tillsammans cirka tjugo miljoner abonnenter, som därmed utgör 

potentiella nya användare för OptiMobile. OptiMobile har idag cirka 100 000 aktiva användare och styrelsen 

bedömer att bolaget uppnår break-even vid cirka 250 000 användare. Idag finns det cirka fem miljarder unika 

mobilabonnenter globalt sett, en siffra som enligt branschorganisationen GSMA1 bedöms stiga och uppgå till 

nästan 6 miljarder år 2025. En genomsnittlig användare i 

västvärlden innehar och använder minst tre olika typer av 

dator- eller telefonienheter, varav de absolut flesta kan 

kopplas upp mot internet. GSMA har över 800 

mobiloperatörer som medlemmar. Därutöver bedöms det 

finnas ytterligare mer än 500 mobiloperatörer världen över. 

Den potentiella marknaden för OptiMobiles produkter 

bedöms härutöver vara betydligt större eftersom 

bredbands- och fasttelefonioperatörer inte är inräknade i 

detta antal. 

 

 

Strategiska samarbetspartners 
OptiMobile har etablerade samarbeten och ramavtal med strategiska partners. Två av dessa är de mobila 

systemleverantörerna Nokia och Ericsson, vilka OptiMobile ser som viktiga komponenter i bolagets distribution 

och go-to-market strategi. Genom dessa strategiska partnerskap säljs och distribueras OptiMobiles lösning som 

en White label produkt, vilket ger OptiMobile möjlighet till en indirekt global penetration av 

                                                                        
1 https://www.gsma.com/ 
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operatörsmarknaden. Exempel på vikten av bolagets strategiska partnerskap är att OptiMobiles kundrelation 

med både NOS Portugal och Polkomtel i Polen initialt initierades via dessa partnerskap. OptiMobiles målsättning 

är att upparbeta och etablera strategiska samarbeten med partners inom fler kärnområden, både inom 

kompetens- och distributionsrelaterade områden. 
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Styrelse och ledning 
 
Gösta Bergman – styrelseordförande sedan 2002 
Gösta Bergman, född 1950, är medgrundare och styrelseordförande för OptiMobile. 
Bergman innehar en LL.B. från Stockholms Universitet och är praktiserande affärsjurist 
sedan år 1978. Bergman har lång erfarenhet som rådgivare inom både svensk och utländsk 
affärsjuridik och har varit anställd som affärsjurist åt bland andra Ericsson, Unisys, Ovako 
Steel och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Bergman driver idag det helägda bolaget 
Advokatfirman Bergman & Partners AB. 
 
 
 
 
 
 

Per Gunningberg – styrelseledamot sedan 2002 
Per Gunningberg, född 1953, är styrelseledamot och medgrundare av OptiMobile. 
Gunningberg är professor i datorkommunikation vid Uppsala Universitet. De senaste 15 
åren har Gunningberg forskat inom robust trådlös kommunikation tillsammans med svensk 
industri, inklusive Ericsson. Gunningberg var grundare av och föreståndare för 
forskningscentret WISENET om trådlösa sensornätverk. Därefter etablerade Gunningberg 
Vinnovas strategiska program om Internet-of-Things vid Uppsala Universitet. Gunningberg 
har gästforskat vid UC Berkeley och ETH Zürich. 
 
 
 
 
 
 

Sami Vartiainen – styrelseledamot sedan 2018 
Sami Vartiainen, född 1972, är en finsk industriexpert med mångårig erfarenhet inom asset 
management. Vartiainens karriär inleddes på SEB Merchant Banking och Seligson Fund 
Management Ltd. Därefter, mellan åren 2005 och 2017, har Vartiainen innehaft flera 
ledande positioner på Alfred Berg Asset Management Ltd och har även fungerat som 
styrelseledamot i flera bolag inom Alfred Bergs nordiska verksamhet. Vartiainens 
erfarenheter och kompetenser inkluderar bland annat corporate management, strategisk 
affärsutveckling och kapitalstrategi. Vartiainen är utbildad vid University of Pittsburgh, USA 
samt Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland. 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Rutegård – VD sedan 2015 
Lars Rutegård, född 1978, är VD i OptiMobile sedan 2015. Rutegård har bred erfarenhet från 
ledande positioner och styrelseuppdrag och har bland annat varit VD för International Fibres 
Group AB mellan 2013-2015 och VD för Nischer AB (publ) mellan 2011-2013. Mellan åren 
2007-2011 arbetade Rutegård i Stoneridge-koncernen inom ett antal ledningsstrategiska 
områden. Lars Rutegård har utbildat sig till civilingenjör inom informations- och 
kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
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Aktien 
Ägarförteckning med ägare över 5 % av aktier och kapital per den 31 december 2018 
 

Ägare Aktier (st.) Ägarandel (%) 

Advokatfirman Bergman & Partners AB* 924 650 9,35 
ICT Strategic Invest AB 716 510 7,25 
Per Gunningberg** 659 000 6,67 
Nordnet Pensionsförsäkring 552 247 5,59 
Matti Sundberg 501 501 5,07 
Övriga ägare (cirka 215 st.) 6 530 537 66,07 

Totalt 9 884 445 100,00 
 

*Ägs av styrelseordförande Gösta Bergman. Bergman äger ytterligare aktier i OptiMobile privat och genom delägda bolag. 

**Styrelseledamot i OptiMobile. Gunningberg äger ytterligare aktier i OptiMobile genom hel- och delägda bolag. 

 

Aktiekapitalets utveckling 

År Händelse Pris per aktie Kvotvärde Ökning av 
antalet 

aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

Totalt antal 
aktier 

Totalt 
aktiekapital 

2002 Nybildning - 10,00 10 000 100 000,00 10 000 100 000,00 
2009 Nyemission 5 000,00 10,00 335 3 350,00 10 335 103 350,00 
2009 Nyemission 5 000,00 10,00 300 3 000,00 10 635 106 350,00 
2009 Nyemission 10 000,00 10,00 100 1 000,00 10 735 107 350,00 
2010 Nyemission 10 000,00 10,00 900 9 000,00 11 635 116 350,00 
2011 Nyemission  5 000,00 10,00 812 8 120,00 12 447   124 470,00 
2012 Nyemission 10 000,00 10,00 316  3 160,00 12 763 127 630,00 
2013 Nyemission 10 000,00 10,00 50 500,00 12 813 128 130,00 
2014 Nyemission 5 000,00 10,00 243 2 430,00 13 056 130 560,00 
2014 Nyemission 5 000,00 10,00 882 8 820,00 13 938 139 380,00 
2014 Nyemission 5 000,00 10,00 350 3 500,00 14 288 142 880,00 
2014 Aktieuppdelning 100:1 - 0,10 1 414 512 - 1 428 800 142 880,00 
2015 Nyemission 50,00 0,10 39 080 3 908,00 1 467 880 146 788,00 
2016 Nyttjande av 

teckningsoptioner 
50,00 0,10 28 000 2 800,00 1 495 880 149 588,00 

2017 Nyemission 50,00 0,10 20 000 2 000,00 1 515 880 151 588,00 
2017 Fondemission - 0,33 - 348 652,40 1 515 880 500 240,40 
2017 Konvertering av 

konvertibler 
25,00 0,33 89 000 29 370,00 1 604 880 529 610,40 

2017 Nyemission (avser 
kvittning av 
aktieägarlån) 

25,00 0,33 51 787 17 089,71 1 656 667 546 700,11 

2017 Aktieuppdelning 5:1 - 0,066 6 626 668 - 8 283 335 546 700,11 
2018 Nyemission 6,00 0,066 1 601 110 105 673,26 9 884 445 652 373,37 

 

Övrig information om Bolagets aktie  
• Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 240,40 SEK och högst 2 000 961,60 SEK. 

• Antalet aktier ska vara lägst 7 579 400 och högst 30 317 600. 

• Registrerat aktiekapital är 652 373,37 SEK. 

• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en 

röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst. Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna 

i svenska kronor. 

• Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga 

fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och 

värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format. 

• Aktiens ISIN-kod är SE0010769380. 

• Kortnamn: OPT. 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2018  
 

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2018. 
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Förvaltningsberättelse 

  
Allmänt om verksamheten 
Med mer än 15 års erfarenhet av telekommunikation, VoWiFi / VoIP och seamless handover-lösningar är 
OptiMobile en ledande utvecklare och leverantör av operatörstjänster inriktade mot såväl konsument- som 
företagskunder. OptiMobiles produkter är framtagna och utvecklade utifrån bolagets fullt operatörsintegrerade 
mjukvarubaserade plattform, som möjliggör för operatören att tillhandahålla tjänster som kombinerar 
traditionell mobiltelefoni med IP-baserad telefoni. OptiMobiles produkter kan skräddarsys för de kund- och 
användarsegment som operatören väljer att inrikta sig mot, vilket möjliggör för operatören att tillhandahålla ett 
stort antal nya tjänster och därigenom nya intäktströmmar.  

  
Resultat och ställning 
OptiMobiles nettoomsättning för 2018 uppgick till 1 514 ksek, vilket är en minskning med 923 ksek gentemot 
motsvarande period föregående år, när nettoomsättningen uppgick till 2 437 ksek. Minskningen är främst 
hänförlig till lägre projektintäkter under året jämfört med redovisade projektintäkter föregående år.  
  
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 870 ksek, vilket är en ökad förlust med 64 ksek jämfört med 
motsvarande period föregående räkenskapsår när rörelseresultatet uppgick till -2 806 ksek. 

  
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet för år 2018 uppgick till 289 ksek och likvida medel uppgick vid årets utgång till 296 ksek. 
Rörelseresultatet påverkade kassaflödet från den löpande verksamheten negativt med -2 870 ksek. 
 
Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. 

  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Väsentliga kommersiella händelser 
Under 2018 har verksamheten i OptiMobile huvudsakligen fokuserats på två områden; att bedriva ett aktivt 
nyförsäljningsarbeta med målsättningen att skriva avtal avseende ytterligare affärer och kunder, samt slutföra 
och genomföra leverans av de kundprojekt som avser två kundbeställningar som bolaget mottog under 2017. De 
två nya kundprojekten är med bolagets två nya kunder Polkomtel-gruppen i Polen och Netmore Group i Sverige.  
 
OptiMobiles samarbete med Polkomtel-gruppen påbörjades redan 2015, och etablerades initialt via Nokia. 
Polkomtel har sedan dess köpt OptiMobiles produkter för flera av koncernens varumärken, både dess 
kontantkortsvarumärke Aero2 a2mobile och senast dess huvudvarumärke PLUS. OptiMobile och Polkomtel-
gruppen bedriver sedan slutet av 2017 ett gemensamt projekt med målsättningen att lansera en tjänst för PLUS 
som bygger på OptiMobiles produkt. OptiMobiles projekt med Polkomtel-gruppen ingår i ett större projekt som 
Polkomtel-gruppen genomför tillsammans med Nokia. Projektet avser implementationen av ett nytt IMS- och 
VoLTE-system för Polkomtel-gruppens användare, som sammanlagt uppgår till mer än 12 miljoner abonnenter. 
Slutförandet av projektet och lanseringen av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, 
var initialt planerad till 2018 men har försenats till 2019. 
   
OptiMobile har under 2018 fortsatt att fördjupa sin kundrelation med Netmore Group. Dels via framtagandet av 
den tjänst som Netmore beställde under 2017 och som bygger på OptiMobiles nya produkter, samt dels via att 
Netmore gjort en beställning under 2018 på en ny produkt från OptiMobile. Den nya beställningen avser en av 
OptiMobiles produkter som ska anpassas till Netmore och deras önskade tjänst som de planerar att lansera under 
2019. 
  
Under året har OptiMobile fört diskussion med ett antal både redan existerande och nya kunder. För existerande 
kunder har genomförda diskussioner avsett tilläggsbeställningar för att vidareutveckla existerande produkter 
samt även diskussioner avseende OptiMobiles nya produkter och tjänster. Utöver dessa har kontakt etablerats 
med ett antal nya potentiella kunder, både i Europa och i resten av världen. Flertalet av dessa diskussioner är 
aktiva där OptiMobile har målsättningen att de ska resultera i nya affärer. 
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Överenskommelse med ALMI Företagspartner 
OptiMobile har under året förhandlat fram ett nytt avtal och en ny amorteringsplan med ALMI Företagspartner 
avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2020 och att lånet 
ska amorteras kvartalsvis med start först 30 september 2019.  
  
Nyemission- och notering på Spotlight Stock Exchange (tidigare AktieTorget) 
I början av februari 2018 genomförde OptiMobile en nyemission som tillförde bolaget 9,6 msek före 
emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera bland annat uppbyggnad av en försäljnings- och 
marknadsföringsorganisation och intensifiera arbetet med bolagets expansionsplan. Den 28 februari 2018 
inleddes handeln i OptiMobiles aktier på Spotlight Stock Exchange (tidigare AktieTorget). Sedermera 
Fondkommission var finansiell rådgivare till bolaget under nyemissions- och noteringsprocessen. 

  
Aktien 
Antal aktier uppgår till 9 884 445, det finns endast ett aktieslag och alla aktier besitter samma rösträtt. Alla aktier 
har lika delar i bolagets vinst och tillgångar. Aktiekapitalet i OptiMobile AB uppgick vid räkenskapsårets slut till 
652 373 kronor.  

  
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagets verksamhet är utsatt för risker och bolagets styrelse och VD genomför därför kontinuerligt riskanalyser 
för att besluta om motmedel för att minimera negativ påverkan om en eller flera risker infaller. De största 
riskerna och osäkerhetsfaktorerna som identifierats inför kommande år är: 
   

• Eventuella snabbare förändringar i marknadens efterfrågan på bolagets produkter än enligt bolagets 
nuvarande interna prognoser 

• Eventuella nya regleringar gällande trådlös kommunikation som införs på en eller flera geografiska 
marknader 

• Eventuella snabbare förändringar i marknadens efterfrågan på bolagets produkter än enligt bolagets 
nuvarande interna prognoser 

• Eventuella nya regleringar gällande trådlös kommunikation som införs på en eller flera geografiska 
marknader 

• Bolagets förmåga att expandera sin verksamhet i relation till förväntad ökning i marknadens 
efterfrågan 

• Bolagets förmåga att behålla sin position som ledande inom sin tekniska nisch i samband med att 
efterfrågan ökar kraftigt på sådana lösningar på den globala marknaden 

• Bolagets verksamhet ar inriktad på tillväxt och detta kan medföra ett ökat framtida kapitalbehov 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 1 514 2 437 1 494 4 072 1 867 
Aktiverat arbete för egen räkning 5 258 1 521 4 097 2 033 3 405 
Resultat efter finansiella poster -3 221 -3 264 -3 806 -3 946 -4 914 
Immateriella anläggningstillgångar 7 529 5 169 6 651 6 045 7 622 
Eget kapital 11 403 6 811 5 856 6 426 7 532 
Långfristiga skulder 2 435 6 530 7 773 6 606 7 010 
Kortfristiga skulder 5 916 4 598 4 347 3 510 3 149 
Balansomslutning 19 754 17 938 17 976 16 542 17 691 
Soliditet (%) 57,7 38,0 33,0 39,0 43,0 
Kassaflöde 289 0 0 0 0 
Utdelning  0 0 0 0 0 
Medelantalet anställda 6 6 6 6 5 
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Förändring av eget kapital  

 Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital  

Fond för 
utvecklings-

arbete 

Överkursf. Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat  

Totalt  

Belopp vid årets ingång 529 610 17 090 5 168 878 9 565 007 -5 920 977 -2 549 103 6 810 505 
Nyemission 122 763 -17 090     105 673 
Överkursfond    9 500 987   9 500 987 
Disposition enligt beslut        
av årets årsstämma      -2 549 103 2 549 103  
Omföring till fond för 
utvecklingsarbete 

   
1 953 590 

             
-1 953 590 

  
 

Nyemissionskostnader    -1 202 159   -1 202 159 
Årets resultat      -3 812 354 -3 812 354 

Belopp vid årets utgång 652 373 - 7 122 468 17 863 835 -10 423 670 -3 812 354 11 402 652 

 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 7 440 165 
årets förlust -3 812 354 
 3 627 811 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 3 627 811 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning       

 Not 
2018-01-01 
2018-12-31  

2017-01-01 
2017-12-31  

Nettoomsättning   1 513 895   2 437 428   

Aktiverat arbete för egen räkning 3 5 257 974   1 520 675   

Övriga rörelseintäkter   22 189   2 112 318   

    6 794 058   6 070 421   

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader 4, 5 2 293 637   -1 223 954   

Personalkostnader 6 -4 458 576   -4 649 938   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -2 907 206   -3 002 599   

Övriga rörelsekostnader   -4 822   -87   

    -9 664 240   -8 876 578   

Rörelseresultat   -2 870 182   -2 806 157   

            

Resultat från finansiella poster           

Räntekostnader och liknande resultatposter   -350 328   -457 998   

    -350 328   -457 998   

Resultat efter finansiella poster   -3 220 510   -3 264 155   

            

Resultat före skatt   -3 220 510   -3 264 155   

            

Skatt på årets resultat 7 -591 844   715 052   

Årets resultat   -3 812 354   -2 549 103   
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Balansräkning           
      

TILLGÅNGAR   Not  2018-12-31   2017-12-31    

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 8 7 529 026   5 162 878   
  7 529 026  5 162 878  
      

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer 9 46 896  0  

  46 896  0  

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i koncernföretag 10, 11 100 000   100 000   

Uppskjuten skattefordran 12 10 692 683   11 284 527   

    10 792 683   11 384 527   

Summa anläggningstillgångar   18 368 605   16 553 405   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   103 813   679 835   

Fordringar hos koncernföretag   55 484   55 484   

Aktuella skattefordringar   56 394   54 177   

Övriga fordringar   186 995   328 064   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   686 571   266 907   

    1 089 257   1 384 467   

            

Kassa och bank 14, 15  296 430   0   
Summa omsättningstillgångar   1 385 687   1 384 467  

 

         

SUMMA TILLGÅNGAR   19 754 292   17 937 872 
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Balansräkning           
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31  2017-12-31  

            

Eget kapital           

Bundet eget kapital           

Aktiekapital (9 884 445 aktier, kvotvärde 0,066)   652 373   529 610   

Ej registrerat aktiekapital   0   17 090   

Fond för utvecklingsarbete   7 122 468   5 168 878   

    7 774 841   5 715 578   

            

Fritt eget kapital           

Överkursfond   17 863 835   9 565 007   

Balanserad vinst eller förlust   -10 423 670   -5 920 977   

Årets resultat   -3 812 354   -2 549 103   

    3 627 811   1 094 927   

Summa eget kapital   11 402 652   6 810 505   

            

Långfristiga skulder 13          

Skulder till kreditinstitut 15 310 156   6 028 795   

Checkräkningskredit 14, 15 2 893 965   500 979   

Summa långfristiga skulder   3 204 121   6 529 774   

            

Kortfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 15 1 259 830  0  

Leverantörsskulder   569 233   493 737   

Skulder till koncernföretag   154 200   155 000   

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag   0   719 028   

Övriga skulder   147 608   288 949   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 016 648   2 940 879   

Summa kortfristiga skulder   5 147 519   4 597 593   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   19 754 292   17 937 872   
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Kassaflödesanalys 

Belopp i SEK 

 
2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat -2 870 182 -2 806 157 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 907 206  

Avskrivningar  3 002 599 

Erhållen ränta  - 

Betald inkomstskatt  - 

Erlagd ränta -357 873 -457 998 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -320 849 -261 556 

   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av kundfordringar 576 022 -533 897 

Förändring av kortfristiga fordringar -280 812 -234 165 

Förändring av leverantörsskulder 75 496 151 496 

Förändring av kortfristiga skulder -66 371 122 272 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 514 -755 850 

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -5 257 974 -1 520 675 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -56 276 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 314 250 -1 520 675 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyemission 6 453 871 3 519 674 

Emissionskostnader   

Upptagna lån 1 040 778  

Amortering av skuld -1 875 000 -1 243 149 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 619 649 2 276 525 

   

Periodens kassaflöde 288 885 0 

Likvida medel vid periodens början 0 0 

Kursdifferens i likvida medel 7 545 0 

Likvida medel vid periodens slut 296 430 0 
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Noter 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Koncernförhållanden 
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ 
upprättas ingen koncernredovisning. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar:  
Utvecklings- och implementationsintäkt, licensintäkt och supportintäkt 
  
Immateriella tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är 
uppfyllda: 

-Det är teknisk möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan 
användas eller säljas. 

-Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den. 

-Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

-Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer generera framtida ekonomiska fördelar. 

-Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och 
för att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

-Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella 
anläggningstillgången under dess utveckling. 

 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.  
  
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  20%   
Inventarier, verktyg och installationer 20%   
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Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
  
Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som 
är hänförlig till obeskattade reserver. 
  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar. 
  
Likvida medel 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare 
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.  
  
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 
 
Eget kapital 
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
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Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kan komma att skilja 
sig från det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av immateriella tillgångar. Varje år 
prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en 
indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
 
  

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
OptiMobiles finansiella situation 
Under februari 2019 meddelade OptiMobile att bolagets styrelse gjort bedömningen att kapital behöver tillföras 
för att verksamheten långsiktigt ska kunna bedrivas på ett betryggande vis. Bolagets styrelse och ledning har 
sedan dess och under perioden fram till mitten av april aktivt arbetat med att utvärdera olika 
finansieringsalternativ för att stärka upp bolagets kassa och finansiella situation fram till att Bolagets operativa 
kassaflöde är tillräcklig för att finansiera verksamheten. Styrelsen i OptiMobile meddelande i april 2019 att de 
beslutat, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 maj 2019, om en riktad nyemission 
av aktier om 3 750 000 kronor före emissionskostnader. De som tecknade nya aktier i den riktade nyemissionen 
utgjordes av ett begränsat antal investerare. 
 
Väsentliga kommersiella händelser 
I april slutförde Polkomtel-gruppen testerna av sin nya IMS-plattform inför lanseringen av PLUS tjänst, som 
bygger på OptiMobiles produkt. Affären med Polkomtel-gruppen innebär att OptiMobile får licens- och 
supportintäkter för samtliga PLUS användare som använder tjänsten, vilket faktureras på månatlig basis. 
Polkomtel planerar att erbjuda PLUS tjänst till samtliga sina användare, som sammanlagt uppgår till mer än 12 
miljoner abonnenter. 
  
  

Not 3 Aktiverat arbete för egen räkning 
Av rörelsen totala kostnader 
  
  2018 2017   

        
Aktiverat arbete för egen räkning 5 257 974 1 520 675   

  5 257 974 1 520 675   
        

Av rörelsen totala kostnader 6 752 213 (5 873 892) har under räkenskapsåret 5 257 974 (1 520 675) motsvarande 
ca 78% (26%) aktiverats för egen räkning. 
  
 

Not 4 Leasingavtal 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal exkl. lokalhyra, uppgår till 0 kronor. Leasingavgifterna består 
enbart av hyra som löper med ett år i taget. 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  
  2018 2017   

        
Inom ett år 549 831 539 050   
Mellan ett och två år 0 0   
Mellan två och tre år 0 0   
Mellan tre och fyra år 0 0   

  549 831 539 050   
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Not 5 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 
  2018 2017   

        
Winthers Revisionsbyrå AB       
Revisionsuppdrag 40 300 32 200   

  40 300 32 200   
        

 

Not 6 Anställda och personalkostnader 
  2018 2017   

        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 1 1   
Män 5 5   

  6 6   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 840 000 910 000   
Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande 
direktör 245 000 197 145   
Övriga anställda 2 140 834 2 275 223   

  3 105 834 3 382 368   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktör 193 848 193 848   
Pensionskostnader för övriga anställda 131 869 117 442  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 013 557 1 093 524   

  1 339 274 1 404 814   
        

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 4 407 404 4 787 182   
        

Styrelsen ersätts genom ett fast arvode. 
Lars Rutegårds VD-avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid om 6 månader från Bolagets sida och 6 månader 
från Rutegårds sida. Ersättningen erlägges månatligen i efterskott. Utöver den fasta lönen har Lars Rutegård från 
och med räkenskapsåret 2016, möjlighet att erhålla en rörlig ersättning om högst 50% av årslönen. Den rörliga 
ersättningen utbetalas årligen i efterskott. VDs ersättning är marknadsmässig och omfattas av pensionsvillkor i 
nivå med gällande ITP-plan 
  
Styrelse samt ledande befattningshavares ersättningar  

 Löner och andra 
ersättningar 

Pension 

VD Lars Rutegård 840 000 193 848 
Styrelseordförande Gösta Bergman 120 000 0 
Styrelseledamot Per Gunningberg 60 000 0 
Styrelseledamot Sami Vartiainen 35 000 0 
Styrelseledamot Henrik Högberg 35 000 0 

 1 090 000 193 848 
Styrelseledamot Henrik Högberg avgick som ledamot efter räkenskapsårets utgång. 
    
Avtal om avgångsvederlag 
Inget avgångsvederlag existerar. 
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Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt 
  2018 2017   

        
Skatt på årets resultat     
Uppskjuten skatt 0 -715 052 
Förändring uppskjuten skatt -591 844 0 

Totalt redovisad skatt -591 844 715 052 
      

Avstämning av effektiv skatt 
    2018   2017 

          
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   -3 220 510   -3 264 155 
          
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 780 512 22,00 718 114 
Skatteeffekt av:     
Ej avdragsgilla kostnader   -2 422   -3 062 
Ej värderade underskottsavdrag   -706 090     
Omvärdering av underskott p.g.a. ändrad 
skattesats  -591 844   

Redovisad effektiv skatt -18,38 -591 844 21,91 715 052 
          

 

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
  2018-12-31 2017-12-31   

        
Ingående anskaffningsvärden 54 294 598 52 773 923   
Inköp 5 257 974 1 520 675   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 59 552 572 54 294 598   
        
Ingående avskrivningar -49 125 725 -46 123 118   
Årets avskrivningar -2 897 821 -3 002 607   

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 023 546 -49 125 725   
        

Utgående redovisat värde 7 529 026 5 168 873   
        

  

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
  2018-12-31 2017-12-31   

        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Inköp 56 276 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 56 276 0   
        
Ingående avskrivningar 0 0   
Årets avskrivningar -9 380 0   

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 380 0   
        

Utgående redovisat värde 46 896 0   
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Not 10 Andelar i koncernföretag 
  2018-12-31 2017-12-31   

        
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000   
        

Utgående redovisat värde 100 000 100 000   
 
 

Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag 
 
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

OptiMobile Sales and Distribution AB 100% 100% 1 000 100 000   

        100 000   
            
  Org.nr Säte   
OptiMobile Sales and Distribution AB 556732-3646 Stockholm   

Not 12 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 

 
2018-12-31      
      
Temporära skillnader 
  

Uppskjuten 
skattefordran 

Netto 
  

Skattemässiga underskottsavdrag 10 692 683 10 692 683 

  10 692 683 10 692 683 
 
Underskottsavdraget per 2018-12-31 uppgick ackumulerat till 54 502 731. Under året har 
man omvärderat underskottsavdragen enligt kommande skattesatser samt värderat årets 
underskottsavdrag till noll.  
  
2017-12-31      
      
Temporära skillnader 
  

Uppskjuten 
skattefordran 

Netto 
  

Skattemässiga underskottsavdrag 11 284 516 11 284 516 

  11 284 516 11 284 516 
      
Förändring av uppskjuten skatt       
  
  

Belopp vid 
årets ingång 

Redovisas i 
resultaträk. 

Belopp vid 
årets utgång 

Skattemässiga underskottsavdrag 11 284 516 -591 844 10 692 672 

  11 284 516 -591 844 10 692 672 
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Not 13 Specifikation långfristiga skulder 
  2018-12-31 2017-12-31   

        
Förfaller senare än fem år       
Handelsbanken 125 000 625 000   

  125 000 625 000   
        

 

Not 14 Checkräkningskredit 
  2018-12-31 2017-12-31   

        
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 500 000 500 000   
Utnyttjad kredit uppgår till -310 156 -500 979   
        

  

Not 15 Ställda säkerheter 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Företagsinteckningar 7 070 000 7 070 000   
Tillgångar med äganderättsförbehåll 50 000 0  

  7 120 000 7 070 000   
        

  
  
  

       








