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VD har ordet
Netmore har under fjolåret fram till idag genomfört flera förvärv, ingått operativa
och finansiella partnerskap och tecknat ett tiotal strategiska affärs- samt samarbetsavtal. Vi har med det skapat en unik position att leda utbyggnaden av framtidens nät för att stödja den snabbt accelererande digitaliseringen av städer,
fastigheter och företag med effektiv, säker och hållbar uppkoppling.
Netmores nät är särskilt ämnat för att över tid förse miljontals IoT-enheter med
abonnemang som genererar en pålitlig uppkoppling, varför nätets ökade omfattning utöver ett förstärkt erbjudande till företagets kunder och samarbetspartners
även innebär förbättrade intäktsmöjligheter i och med den ökade räckvidden.
Vid sidan om utbyggnaden av ett rikstäckande IoT-nät, baserat på LoRaWAN,
kopplar vi upp fastigheter med den accessteknologi som krävs för en framtidssäker digitalisering som skapar en plattform för kostnadseffektiv fastighetsförvaltning men även en marknadsplats för digitala tjänster och applikationer som
bidrar till ökade intäkter.
Rikstäckande IoT-nät
Under slutet av 2020 intensifierade vi arbetet
med att etablera ett rikstäckande IoT-nät baserat
på LoRaWAN. Tekniken är särskilt utvecklad för
trådlös överföring av data över långa sträckor
med låg energiförbrukning avseende sensorerna
och en låg total ”cost of ownership”, vilket gör
den väl lämpad för många tillämpningar som har
stor potential att förbättra vår vardag. Grunden
för arbetet lades under hösten genom det samägda bolaget Netmore Polar Networks som säkerställer finansiering och möjliggör en snabb
”time-to-market”. Det ger oss ett unikt utgångsläge som nationell LoRaWAN-operatör i Sverige.
Målet är att under 2021 nå en täckning om 80
procent av Sveriges befolkning, vilket ska jämföras med drygt 40 procent vid slutet av 2020.
Oändliga möjligheter –
när digitaliseringen accelererar
Vi har hittills sett att våra kunder och samarbetspartners nyttjar vårt nät för att exempelvis mäta
vattenförbrukning, optimera avfallshantering,
och för att mäta och styra inomhustemperatur och
luftfuktighet i stora fastighetsbestånd. Användningsområdena är många och utökas kontinuerligt i takt med att täckningen och digitaliseringen
i samhället ökar.
Vi har nyligen tecknat ett avtal som innebär
att vårt nät levererar uppkoppling till tjänsteleverantören Talkpool som bland annat lanserat en

applikation som genom att mäta, kontrollera och
visualisera CO2-nivåerna inuti bussar och annan
kollektivtrafik möjliggör för minskad spridning av
covid-19. Den nyckelfärdiga lösningen erbjuds till
företag och organisationer som verkar inom den
svenska kollektivtrafiken, och har med framgång
lanserats på den spanska marknaden där den tagits emot väl.
Lösningen bygger på att med hjälp av en CO2sensor och en app för smartphones visualisera
CO2-nivåerna i luften i ett specifikt fordon i syfte
att möjliggöra för individer att anpassa sitt resande efter luftkvalitén. Att en hög koldioxidhalt
i luften korrelerar med ökad risk för smittspridning är belagt och kan kopplas till den mängd
aerosoler som i likhet med CO2 sprids med
utandningsluften. Tack vare applikationen kan
allmänheten undvika platser där luftkvalitén är
låg, varpå risken för smittspridning minskar.
Ny verksamhetsstrategi
med tre affärsområden i centrum
Med ovan som grund lanserades i februari 2021
en ny strategi och affärsplan för att över tid säkra
och ytterligare stärka vår position i en snabbt föränderlig omvärld. Den förädlade strategin baseras i huvudsak på att etablera återkommande
intäkts- strömmar inom de tre affärsområdena
enligt nedan, vilka har identifierats med utgångspunkt i marknadsefterfrågan, tillväxtpotential
och för att passa bolagets produkter, tjänster och
Netmore Group årsredovisning 2020

3

expertis. Vidare inledde vi en översyn av verksamhetens kostnader och effektivitet. Ett arbete som
löper enligt plan.
Netmore Property Network –
digitaliseringsplattform som ökar driftnettot
Fastighetsägare och fastighetsförvaltare ser i dag
stora möjligheter med att digitalisera sina bestånd. Utöver behovet av säkra fastighetsnät och
fastighetsstyrning, så finns det även stor potential att reducera driftkostnader såsom till exempel energiförbrukning, och det blir dessutom allt
viktigare för fastighetsägare att etablera nya
digitala intäktsströmmar som ökar fastigheternas driftnetto.
Inom detta område
erbjuder Netmore fastighetsägare att ansluta sina fastigheter
till Netmore Property
Network med hjälp av
digitaliseringsplattformen Netmore Proptech
Node, som på ett enkelt
och säkert sätt både ger
fastighetsägare
och
fastighetsförvaltare full
kontroll över fastighetsnätverket och de system som nyttjar det, samt
möjliggör ökat driftnetto genom att introducera
nya digitala intäktsströmmar.

tekniken etableras i allt större utsträckning. Netmores operatörsneutrala lösning innebär ett säkert, kostnadseffektivt och pålitligt 5G-nät
möjliggörs på platsen, och att infrastrukturen
kan användas av såväl fastighetsägare och hyresgäster som nationella mobiloperatörer.
Netmore IoT Network (LoRaWAN) –
ett rikstäckande nät för miljontals enheter
Tjänsteutvecklare och sensorleverantörer inom
IoT har många gånger lösningar och produkter
som förutsätter både stor skalbarhet och pålitlig
konnektivitet som kan
integreras som en del
av deras produkt. Att
möjliggöra ett nationellt IoT-nät innebär en
sänkt tröskel och vidgad
marknad
för
många företag vars lösningar har potential att
skapa stor samhällsnytta.
Netmore bygger rikstäckande IoT-nät baserat
på
LoRaWAN-teknologi,
och möjliggör för både
applikationsutvecklare
och sensorbolag att nå
den geografiska omfattning som krävs för att få
volym i sin affär. Netmores nät och plattform är
särskilt anpassade för dessa aktörers behov, och
infrastrukturen är anpassad för att på sikt förse
miljontals sensorer med en pålitlig uppkoppling.

”Vi har med det skapat en
unik position att leda utbyggnaden av framtidens
nät för att stödja den
snabbt accelererande
digitaliseringen av städer,
fastigheter och företag
med effektiv, säker och
hållbar uppkoppling.”

Netmore Open Access 5G Network –
operatörsneutral 5G-infrastruktur som tjänst
5G-teknologin spås tack vare den höga överföringshastigheten att möjliggöra för ett stort
antal nya användningsområden och tillämpningar, inte minst inom IoT.
Tack vare 5G-teknikens särskilda egenskaper
skapas helt nya möjligheter för att förse inomhusmiljöer med en trådlös uppkoppling som har
potential att både komplettera och överträffa
andra alternativ och standarder som normalt
sett används inom samma område.
Detta skapar både en marknad, ett behov av
dedikerade satsningar på att bygga nätverk
inomhus, vilket tas fasta på i den nya strategin.
Netmore är pionjär inom både privata och öppna
5G-nätverk, och erbjuder lösningar som möjliggör för mobiloperatörer att nyttja den infrastruktur som fastighetsägaren investerar i.
Vidare bedöms efterfrågan på 5G-uppkoppling
inuti byggnader öka markant i samband med att
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Återkommande intäktsströmmar i fokus –
Netmore bygger en abonnemangsaffär
Gemensamt för affärsområdena är att de erbjuder stora möjligheter att etablera intäktsströmmar av återkommande natur, något som
Netmore valt att fokusera på i syfte att skapa
ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet och ett
starkt momentum samt långsiktiga kundrelationer. Samtliga tjänster, lösningar och produkter
som företaget erbjuder är utvecklade med detta
i åtanke, varför omställningen från den tidigare
affärsmodellen som baserades på projektintäkter
successivt fortgår.
Fördjupat samarbetet
med fastighetsägaren Niam
Under inledningen av innevarande år initierade
fastighetsägaren Niam, en av Nordens största
privata fastighetsägare med över 1,7 miljoner m2

fastigheter i sitt bestånd, en omfattande 5Gsatsning, och valde efter utvärdering Netmores
öppna 5G-infrastruktur för inomhusbruk, med
ett första pilotprojekt i Värtahamnen, Stockholm.
Redan under april fördjupas samarbetet, vilket
konkret innebär att Niam inledningsvis kommer
att förse 50-tal utvalda fastigheter med vår flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node. Vi levererar en nyckelfärdig 5G-lösning utan något behov
av CAPEX-investering eller drift- och underhållsarbete för fastighetsägaren (5G-as-a-service).
Niam har en investeringsstrategi och ett
framtidsfokus som på ett tydligt sätt avser nyttja
digitalisering i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för både hyresgäster och de samhällen
de är belägna i, där hållbarhet och miljöfrågor
präglar förädlingsarbetet och där minskad klimatpåverkan och ökat driftnetto går hand i hand.
Betydande marknadspotential
Som relativt nytillträdd koncernchef kan jag efter
mina första kvartal på Netmore konstatera att vi
verkar i en snabbt föränderlig omvärld och i en
bransch med betydande marknadspotential
även för mindre bolag som oss då exempelvis nationsgränser, eller landsorganisationer, har
mindre betydelse i denna digitala,
skalbara och molnbaserade värld.

Utöver ett förstärkt erbjudande till våra kunder
och samarbetspartners innebär även den ökade
räckvidden förbättrade intäktsmöjligheter. Vi
kommer att, i snabb takt, fortsätta bygga vad vi
kallar framtidens nät, vilket blir basen i vår verksamhet och lägger grunden för återkommande
intäkter från miljontals uppkopplade enheter.
Samtidigt fortsätter vi att etablera nationella och
internationella samarbeten inom alla våra affärsområden, samt fortsätter att investera i vår egenutvecklade konnektivitetsplattform för att
tillhandhålla värdeskapande applikationer och
tjänster.
Sammanfattningsvis har vi som pionjärer inom vår
bransch etablerat en ledande position. En position
med betydande kommersialiseringspotential om
vi fortsätter våra investeringar i infrastruktur och
tjänster samt möjliggör för innovativa samarbeten
och applikationer.
Stockholm i maj 2021
Ove Anebygd
Koncernchef

Vi har under våren sett en kraftig
tillväxt i vårt rikstäckande IoT-nät.
Ett 20-tal nya kommuner har
anslutit sig, vilket innebär att vi
per dags datum har täckning i
cirka 100 kommuner totalt.
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Styrelse och ledning
Styrelse

Rolf Norberg

Roberto Rutili

Jacob Philipsson

Styrelseordförande sedan 2016

Styrelseledamot sedan 2020

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1949

Född: 1973

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik
och Teknologie doktor i fysik.

Utbildning: BA International Management, University of Minnesota. Ekonomi, Uppsala Universitet.

Utbildning: Business Management,
Vrije Universiteit Brüssel. Computer
Science, Chalmers University of Technology.

Arbetslivserfarenhet: Labratoriechef:
Byggforskningsinstitutet, Utvecklingsansvarig: Sandvik AB. VD: Assa Innovation AB, Tekn dir Securitas AB, Tekn dir
ASSA ABLOY AB, CTO Securitas Systems AB/ Niscayah AB.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 1 198 622 aktier
av serie A och 621 600 av serie B.

Arbetslivserfarenhet: Delägare i Buildroid AB genom Digital Room Invest AB.
Andra pågående åtaganden är bland
annat: VD och medgrundare av Vincero AB och Vincero Fastigheter AB,
medgrundare och styrelsemedlem i
Doktor.se, Dentalum, Noviral samt
grundarinvesterare i Hidden Dreams.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Delägare i Buildroid AB som innehar 144 649 aktier av
serie A och 87 903 735 av serie B.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 0.

Thomas Eriksson

Sara Röste

Arnfinn Röste

Styrelseledamot sedan 2018

Styrelseledamot sedan 2020

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1963

Född: 1987

Född: 1949

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Utbildning: Civ. Ing Industriell ekonomi, KTH.

Utbildning: Teknisk Fysik KTH

Arbetslivserfarenhet: VD Carnegie Investment Bank 2012–2015, VD Swedbank Robur Asset Management AB
2010–2012, Head of Asset management (Sweden) and Global Head of
Private Banking SEB 2004–2010. Under
perioden 1996–2004 bland annat VD
för Nordea Investment Funds.

Arbetslivserfarenhet: Nordisk marknadschef för Google Cloud baserad i
Stockholm med erfarenhet inom affärsutveckling inom IT och främst
molntjänster. Ansvarig för Google
Clouds hållbarhetsinitiativ i EMEA. Tidigare produktchef på Microsoft för
deras molntjänst Azure, först i Sverige
och sedan ansvarig för elva marknader
i Europa inom applikationsutveckling.
Advisory Board member för regeringsuppdraget Hack For Sweden som syftar
till att skapa en plattform för medborgardriven innovation och brygga näringsliv och offentlig sektor. Tidigare
arbetat som strateg på Procter &
Gamble i Geneve och Ericsson M-commerce.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 790 000 aktier av
serie B privat.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 200 703 aktier av
serie B privat.
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Arbetsliverfarenhet: Pågående: Business Development på Stronghold Invest AB. 2012–2020: Datscha AB som
bland annat VD. 2008–2012: SVP Sales
& Marketing på eBuilder och grundare
av Mitt24. 2005–2008: Senior Director
på Oracle. Tidigare positioner innefattar även roller på Ericsson HP i Sverige
och internationellt.
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Arbetslivserfarenhet: Forskning CERN,
Teknologisk konsult för Asea i Sydkorea,
Ansvarig för Ericssons marknadsföring
av nationella mobiltelefonsystem i Asien,
grundare av Revenco Billing System i
Kina, grundare av Nilar AB batterier,
grundare av CellMax Technologies AB
antennsystem, grundare av ICE net AB
mobiloperatör och är medgrundare till
Netmore Group AB.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 3 696 857 aktier
av serie A och 4 430 000 aktier av serie
B via bolag.

Ledning

Ove Anebygd

Thomas Plate

Johan Jobér

CEO

CFO

CTO

Född: 1962

Född: 1971

Född: 1970

Utbildning: Teknisk utbildning, Northwestern University Marketing, Columbia
Business school Executive Leadership,
Handelshögskolan Ekonomi.

Utbildning: Civilekonom, Mittuniversitetet.

Utbildning: M.Sc Systems Engineering, Case Western Reserve University,
Clevland. Civilingenjör Teknisk Fysik
och Elektroteknik, Linköpings tekniska
högskola.

Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet som Business Controller och CFO
inom främst IT och Telekom samt från
flera start-ups. Telenor, TDC, Packet Front,
Barnebys, Icon Medialab, AssiDomän,
Tonium med mera.

Arbetslivserfarenhet: Ove har varit VD
på Qvantel OY baserad i Finland under
tiden 2017–2019. Senior Advisor till
Qvantel styrelse baserad i Amsterdam
2019–2020. Under perioden 1999–
2016 hade Ove olika exekutiva positioner på Ericsson såsom Vice President
OSS&BSS, Media & IPTV, Broadband
solutions.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 108 503 aktier av
serie B privat och 77 000 teckningsoptioner.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 3 076 923 aktier
av serie B privat.

Arbetslivserfarenhet: Teknikchef: ice.net,
Styrelseledamot: Cellmax Technologies,
TDF (Frankrike), Vodafone (Storbritannien), Nätdesign: Bredbandsbolaget,
Orange Sverige, Projektledning med
mera: Ericsson (Japan), Mjuk-och hårdvaruutveckling: FOA, FRA, CERN, Mjukvaruutveckling: Cojo Data HB.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 1 365 284 aktier
av serie A och 230 418 aktier av serie B
privat samt 2 331 568 aktier av serie A
och 2 279 028 aktier av serie B via
bolag.

Andreas Stenhager

Martin Edofsson

Andreas Eriksson

CCO

Head of Products

COO & CEO Advisor

Arti Ots
CSO

Född: 1986

Född: 1972

Född: 1979

Född: 1977

Utbildning: IHM Business School.

Utbildning: Master of Science, EE,
Chalmers University of Technology.

Utbildning: Gymnasium.

Utbildning: MBA från Henley Business
School.

Arbetslivserfarenhet: Andreas har erfarenhet inom telekommunikations-,
outsourcing- och investment management. Han är VD & Partner på Kapitopia
AB. Tidigare roller Andreas haft är CCO
på ViQ Sweden AB och Sales Manager
New Sales Channel Tele2 Sweden.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Delägare i Kapitopia
AB som innehar 2 361 422 aktier av
serie A och 7 800 000 aktier av serie B.

Arbetslivserfarenhet: Martin har 16
års erfarenhet inom R&D på Ericsson
med olika roller från HW Designer till
Head of System och Product Manager.
Under senare år har han haft roller som
Business Unit Manager inom eventbranschen samt slutligen olika entreprenörsroller från startups inom IoT.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 77 000 teckningsoptioner.

Arbetslivserfarenhet: Andreas startade
sitt första IT-relaterade företag direkt
efter gymnasiet och har dom senaste
15 åren jobbat i en internationell IToch telekommiljö. Fokus har varit på
att etablera och skala upp organisationer och det har gjorts i roller såsom
CTO, Head of Software Architects,
Head of Presales, Head of Business
Strategy.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 539 289 aktier av
serie B.

Arbetslivserfarenhet: Arti har varit VD
på Kcell, Kazakstans största mobiloperatör under fyra år, noterat Aalamty
och London. Innan dess tjänstgjorde
han som vice VD på Telia Company Eurasia. Mellan 2012 och 2014 var Arti
VD på Elion, Telia Companys bredbandsdivision i Estland. Innan han
blev VD på Elion var han marknadschef i tio år på samma bolag.
Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 77 000 teckningsoptioner.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Netmore Group AB (publ), organisationsnummer 556830-1351, avger följande årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.
Verksamhet
Netmore Group AB (publ) med dotterbolag (”koncernen” alternativt ”Netmore”) är en IoT-operatör
som kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och
öppna 5G-nätverk samt möjliggör för storskalig
IoT genom LoRaWAN. I samarbete med fastighetsägare och tjänsteleverantörer inom IoT bygger
Netmore säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem
som möjliggör digitalisering inom branscher och
industrier på alla geografiska marknader.
Netmore har under 2020 arbetat med att förädla
strategi och affärsplan för att i huvudsak etablera
återkommande intäktsströmmar inom de tre affärsområdena ”Property Network”, ”Open Access
& 5G Network” samt ”IoT Networks”. Omställningen från den tidigare affärsmodellen som baserades på projektintäkter har succesivt fortgått
under året.
Fastighetsägare och förvaltare har under året uttryckt ett ökat intresse kring möjligheterna med att
digitalisera sina bestånd för att bland annat skapa
säkra fastighetsnät och effektiv fastighetsstyrning.
Inom ”IoT Networks” har bildandet av det samägda
bolaget Netmore Polar Networks, som säkerställer finansiering och möjliggör snabb marknadsetablering givit oss ett unikt utgångsläge som
nationell LoRaWAN-operatör i Sverige – i takt
med etableringen av det rikstäckande IoT-nätet.
Utöver att bygga och förvalta 5G-nätverk har
Netmore även tagit fram lösningar inom området ”Open Access & 5G Network” som möjliggör
även för mobiloperatör att nyttja infrastruktur
som fastighetsägaren investerat i, utöver att
bygga och förvalta 5G-nätverk
Produktutveckling
Netmore Group AB genomsyras av stor innovationskraft och hög teknisk kompetens hos medarbetarna.
Marknaden bedöms som helhet fortsatt generera höga tillväxtsiffror under kommande år –
både i Sverige och internationellt. För att kunna
behålla konkurrenskraft är kontinuerlig produktutveckling och innovation prioriterade områden
inom koncernen.
8
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Väsentliga händelser under året
• Etablerade joint venture i Tyskland och Storbritannien.
• Förvärvade Bredbandsson AB genom apportemission. Förvärvet konsoliderat balansmässigt
per sista mars. Resultateffekt från och med april.
• Tillfördes 22,7 Mkr genom företrädesemission
som övertecknades med 235 procent.
• Ingick Partneravtal med Elisa Corporation avseende leverans av privata nätverkslösningar i
Sverige och Finland.
• Påbörjade leverans av 5G-nät till Sherwood Forest Country Park med syfte att erbjuda besökare möjligheten att möta realtidsupplevelser
på plats.
• Utsåg Ove Anebygd till ny koncernchef för Netmore Group.
• Utökade erbjudandet inom Property Network
tillsammans med Newsec.
• Netmore och Polar Structure ingick långsiktigt
strategiskt partnerskap genom bildandet av
det samägda bolaget Netmore Polar AB. Bolaget fick tillgång till kreditfacilitet om 50 Mkr för
möjliggörande av snabb uppbyggnad av nationellt IoT-nät.
• Fick genombrottsorder inom IoT – uppkoppling av
65 000 vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD.
• Netmore Polar AB förvärvade två högmaster
och tio lågmaster med tillhörande kundavtal
vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen
4 Mkr per år och bidrar positivt till nettoresultatet.
• Avtalade om förvärv av IoT-nät från Talkpool.
Affären värderas till 7,5 Mkr.
• Rörelsedrivande verksamheten i Netmore Group
AB flyttad till Netmore AB genom inkråmsaffär
med effekt från och med första januari 2020.
• Under våren 2020 genomförde Netmore tre
emissioner i syfte att säkra accelerationskapital, erlägga likvid för bolagsförvärv samt för att
kvitta fordringar (bland annat för tidigare
brygglån). Accelerationskapitalet uppgick till
22,7 Mkr före emissionskostnader och tillfördes
genom en företrädesemission. Likvid för förvärvet av Bredbandsson AB uppgick till 22,5 Mkr
genom en apportemission. Fordringarna om
totalt 1,1 Mkr reglerades genom en riktad kvittningsemission.

• Per sista september 2020 emitterade Netmore
ett konvertibelt förlagslån till Polar Structure om
30 Mkr som kan konverteras till aktier i Netmore
inom tre år på konverteringskurs 3,00 kr/aktie.
Löptiden på lånet är tre år.
Förväntad framtida utveckling
Den underliggande tillväxten inom Netmores samtliga fokusområden fortsätter i en mycket hög takt
sett både ur ett globalt samt nationellt perspektiv.
En accelererande fastighetsdigitalisering, den internationella etableringen av 5G och det faktum att
allt fler företag och organisationer ser möjligheterna med att digitalisera, effektivisera och framtidssäkra sin verksamhet med IoT som verktyg
gör att framtiden för Netmore ser väldigt ljus ut.
De fortsatta effekterna av covid-19 och dess
påverkan på underliggande affärer är svårbedömda, men förseningar i kundprojekt kan uppstå framgent även om vaccinationsprogram runt
om i världen succesivt minskar risken.
Omsättning och resultat (koncernen)
Nettoomsättningen uppgick till 32,1 Mkr (12,7).
Handelsvaror och förnödenheter uppgick till 25,2
Mkr (8,8). Övriga externa kostnader uppgick till
34,8 Mkr (14,9).
EBITDA uppgick till –42,3 Mkr (–11,8). Resultatet efter skatt uppgick till –60,0 Mkr (–22,8).
Kassaflöde och finansiell ställning
Per 31 december 2020 uppgick tillgänglig likviditet
till 30,0 Mkr (33,1), varav checkräkningskrediten
utgör 5,0 Mkr (5,0). Soliditeten uppgick per periodens utgång till 29 procent (56 procent). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
för helåret till –39,5 Mkr (–21,5).
Kundfordringarna uppgick till 4,9 Mkr (3,1) och
leverantörsskulderna till 13,2 Mkr (5,9).
Koncernen har alltjämt två lån från Almi om
totalt 2,3 Mkr (moderbolaget 1,4 Mkr och dotterbolaget Tarifflex Telecom AB 0,9 Mkr). Investeringarna – kopplade till bolagets kärnnät – uppgick
till 2,5 Mkr (0,2)
Likviditetsplanering är en central kontrollfunktion som genomsyrar hela bolaget och innefattar

täta dialoger med finansiärer, kunder och leverantörer.
Med anledning av att Netmores storägare passerat budpliktsgräns (se not 18) och avser fullfölja sin budplikt kan tidigare kommunicerad
emission inte genomföras under kvartal 2. Styrelsen
har därför föreslagit kommande bolagsstämma den
första juni att besluta om nytt bemyndigande för
nödvändigt mandat.
Styrelsen avser vidare att genomföra en fullt
garanterad Företrädesemission om minst 80 Mkr
under kvartal tre, givet att kommande bud avvisas och bolaget därmed fortsätter att verka i en
publik miljö. Upptaget brygglån (se not 18) och
planerade Företrädesemission (se not 18) kommer skapa tillräcklig finansiell uthållighet för att
fullfölja aktuell tillväxtplan. Även utan ovan
nämnda företrädesemission så anser Styrelsen
och Verkställande Direktören att bolaget har
medel för att möta sina åtaganden de närmaste
12 månaderna.
Personal
Medeltalet anställda var 29 (20), varav 15 procent (10) var kvinnor. Vid årets slut uppgick antalet anställda till 33 (21).
Optionsprogram
På bolagsstämman 2019 beslutades att emittera
1 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett
incitamentsprogram omfattande samtliga anställda i koncernen. Optionsrätten får utnyttjas
under tiden från 1 augusti 2021 till och med 30
september 2021. Teckningskursen fastställdes
enligt beräkningsgrunderna i villkoren till 1,26
kronor. Full teckning medför att aktiekapitalet
ökar med 100 000 kronor.
Aktieägare
Netmore-aktien handlas på marknadsplatsen
First North Growth Market. Certified advisor är
Redeye AB. Antalet aktieägare i Netmore Group
AB (publ) per den 31 december 2020 var 1 024.
Antalet A-aktier respektive B-aktier uppgick per
den 31 december 2020 till 16 715 601 respektive
167 110 788.
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10 största aktieägarna per 2020-12-31
Ägare
B-aktier
Buildroid Invest AB
87 903 735
Kapitopia AB
7 800 000
Advanced Research Sweden AB
4 430 000
Avanza Pension
6 693 376
Electrical Communication in Scandinavia AB 6 138 676
Miranet AB
2 736 776
Blinkfyrar Holding AB
3 747 196
Nordnet Pensionsförsäkring
3 654 754
Zumbri AB
2 433 150
Eiisy International AB
3 097 789
Summa 10 största aktieägarna
128 635 452
Övriga aktieägare
38 475 336
Totalt
167 110 788

A-aktier
144 649
2 361 422
4 436 222
–
–
2 797 881
1 541 211
–
820 210
–
12 101 605
4 614 006
16 715 601

Kapital
47,9 %
5,5 %
4,8 %
3,6 %
3,3 %
3,0 %
2,9 %
2,0 %
1,8 %
1,7 %
76,6 %
23,4 %
100,0 %

Röster
26,7 %
9,4 %
14,6 %
2,0 %
1,8 %
9,2 %
5,7 %
1,1 %
3,2 %
0,9 %
74,7 %
25,3 %
100,0 %

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
2020
Nettoomsättning
32 092
Resultat efter finansiella poster –60 733
Balansomslutning
95 616
Soliditet (%)
29
Medelantal anställda
29

2019
12 679
–22 528
71 514
56
20

2018
2 815
–31 413
28 909
18
10

2017
8 615
–23 210
47 412
56
7

1605–1612
3 149
–10 754
52 563
18
5

Moderbolaget
2020
Nettoomsättning
2 426
Resultat efter finansiella poster –21 120
Balansomslutning
88 003
Soliditet (%)
45

2019
9 166
–20 676
70 407
65

2018
2 814
–26 135
24 973
41

2017
8 665
–21 312
40 511
73

1605–1612
2 856
–9 016
40 986
26

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
Ansamlad förlust
Överkursfond
Årets förlust
behandlas så att i ny räkning överföres

–94 020 575
169 863 246
–53 778 848
22 063 823
22 063 823

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Risker och riskhantering
Allmänt
Det finns inget företagande som kan sägas vara
riskfritt. Det finns alltid ett antal riskfaktorer. En
del av dessa behandlas i det följande, men det är
omöjligt att behandla allt i denna rapport. Det
finns alltid andra faktorer som beror på det allmänna och globala ekonomiska och politiska läget.
Dessa faktorer kan ha betydande inflytande på
Netmore och Netmore-aktiens värde och delar
eller hela dess värde kan gå förlorat. Det följande
är en förteckning över de mest uppenbara och
för Netmore mer specifika riskfaktorerna och ambitionen kan inte vara att behandla allt.
En mer omfattande katalog över allmänna risker återfinns i prospektet från oktober 2019,
som finns att tillgå på Netmores hemsida
www.netmoregroup.com.
Affärsrisker
Partners
Netmore har ännu så länge ett fåtal viktiga partners eller leverantörer. Stora företag som Huawei
och Tre (Hi3G) är två exempel på viktiga leverantörer. Samarbetet med viktiga partnern Polar
Structure i gemensamma bolaget Netmore Polar
är centralt för Netmores framtida utveckling.
Den marknadsekonomiska situationen
Framtida försäljning beror på den allmänna
marknadssituationen, på kundernas situation
och på ny teknologi. Detta kan vara till fördel,
men också till nackdel för Netmores försäljning
och därigenom få en negativ inverkan på försäljning, resultat och finansiell situation för företaget. Netmores satsning på Europamarknaden
med etablering av tre joint ventures (Storbritannien, Tyskland och Irland) ökar potential och
minskar beroendet från hemmamarknaden.
Detta kan få än större betydelse om det uppträder en längre period av svagare marknad.
Leverantörer
Netmore använder underleverantörer för sin installations- och serviceverksamhet. En betydande del av produktutvecklingsarbetet har
dessutom bedrivits med hjälp från konsulter. Det
är utomordentligt effektivt och skapar stor flexibilitet, både kapacitet och kostnad kan hållas
under god kontroll. Eftersom företaget använder
olika leverantörer i olika geografier alltefter tillgång och kompetensprofil är beroendet av varje
sådan leverantör begränsad.

Konkurrens
Netmore bedöms i dag ha en stark position på
den svenska marknaden som betjänas. Det hindrar inte att en del av de stora operatörerna skulle
kunna satsa betydande belopp, betydligt större
än ett litet företag som Netmore, för att komma
in på vår marknad. Det kan också komma att etableras fler nya företag som Netmore. Åtminstone
initialt torde detta kunna ses som en fördel för
Netmore som redan är etablerade och genom ytterligare aktörers uppdykande på marknaden
ökar uppmärksamheten kring behoven av god
inomhustäckning.
Organisation och personal
Netmore adresserar IoT-marknaden med en ny och
spännande affärsidé vilket skapar attraktionskraft som potentiell arbetsgivare hos många.
Netmore är beroende av att kunna förstärka organisationen och av att kunna behålla nyckelpersoner och om någon sådan person lämnar
företaget kan det få negativa konsekvenser åtminstone på kort sikt. Befintliga incitamentsprogram motverkar samtidigt denna typ av risk.
Immateriella rättigheter och know-how
Netmore har ett antal egna patent godkända
eller sökta i Sverige och utomlands. Huvudaffären bygger emellertid på användning av befintlig,
modern, men beprövad teknik.
Produktansvar och försäkring
Kunderna har höga krav på bolagets lösningar.
Netmore använder sig av inköpt materiel för att
bygga upp lösningar till sina kunder. Produktansvaret åvilar därmed respektive tillverkare/leverantör. Om bolaget på något sätt brister i sin
leverans av system och ställs till ansvar för detta
finns företagsförsäkring avsedd att täcka sådana
kostnader.
Finansiella risker
Finansiell situation
Bolaget har i dag en balansräkning som tillsammans med tidigare kommunicerad företrädesemission ger både uthållighet och möjlighet att
fullfölja aktuella tillväxtplaner. Bolaget kommer
även fortsättningsvis att utvärdera möjligheter
att finansiera verksamheten via banker och andra
kreditgivare. Att låna pengar på företaget eller
balansräkningen innebär vissa risker. Vid stora
förändringar i företagets affärer kan möjligheten
Netmore Group årsredovisning 2020
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att erhålla kapital förändras, vilket i sin tur kan
öka kostnaden för krediter och därmed förbrukas
en större del av kassaflödet för ränta och amortering.
Kapitalbehov
Styrelsens uppfattning är att bolagets nuvarande
kassa, balansräkning och kommande tillskott i
den garanterade företrädesemission – samt med
beaktande av liggande budget och gällande planer – är fullt tillräckliga för kommande tolv månaders operation.
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Valutarisker
Huvuddelen av bolagets försäljning sker i Sverige
och i Storbritannien i valutorna SEK respektive
GBP. På sikt kommer en ökad exponering ske mot
GBP och EUR kopplad till våra samriskbolags utveckling. Genom diverse varor och tjänster som
köps in till sålda projekt uppstår viss exponering
mot främst EUR och USD.
Kredit- och likviditetsrisker
Netmore har huvuddelen av sina affärer i Sverige
och mot svenska kunder med god likviditet, varför kreditrisken är låg även om den givetvis inte
helt kan uteslutas.

Koncernens resultaträkning
2020-01-01
2020-12-31
32 092
9 608
5 387
47 087

2019-01-01
2019-12-31
12 679
6 554
11 588
30 820

–25 245
–34 763
–29 178

–8 754
–14 935
–18 780

–14 747
–211
–104 144
–57 057

–9 040
–116
–51 624
–20 804

Resultat efter finansiella poster

19
–3 695
–3 676
–60 733

12
–1 737
–1 725
–22 528

Resultat före skatt

–60 733

–22 528

718

–221

–60 015

–22 750

Tkr
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

3

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Uppskjuten skatt
Årets resultat
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Koncernens balansräkning
Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

4

24 331

19 550

5
6

4 517
21 849
50 697

5 628
2 930
28 108

7

5 103
5 103

5 283
5 283

14
8

50
40
90

–
40
40

55 890

33 431

2 472
2 472

1 779
1 779

4 876
150
2 868
5 344
13 238

3 135
2
1 691
3 421
8 249

Kassa och bank

25 016

28 055

Summa omsättningstillgångar

40 726

38 083

SUMMA TILLGÅNGAR

96 616

71 514

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager med mera
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

18 382
169 862
–159 839
28 406
28 406

12 000
127 565
–99 733
39 832
39 832

71

–

558
558

1 292
1 292

772
40 543
41 315

773
12 193
12 966

1 453
14 179
405
3 336
6 893
26 266

1 453
5 890
469
5 205
4 407
17 424

96 616

71 514

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

9
10, 11
12

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16, 17
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Tkr
Ingående eget kapital 2019-01-01

2 267

79 965

Nyemission
Emissionskostnader
Valutakursdifferenser
Konvertibelt förlagslån
Årets resultat

9 733

52 287
–7 495

Utgående eget kapital 2019-12-31
Nyemission
Emissionskostnader
Valutakursdifferenser
Konvertibelt förlagslån
Årets resultat
Utgående eget kapital 2020-12-31

16

Aktiekapital

Balanserad
Övrigt
vinst
tillskjutet
inklusive
kapital årets resultat
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–76 941

5 291

–42
–22 750

62 020
–7 495
–42
2 807
–22 750

–99 733

39 832

–91
–60 015

46 232
–1 260
–91
3 708
–60 015

–159 839

28 406

2 807
12 000

127 565

6 383

39 849
–1 260
3 708

18 383

169 862

Summa
eget
kapital

Koncernens kassaflödesanalys
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

–57 057
14 609
19
–364
–212

–21 708
5 326
–
–2 327
394

–43 005

–18 315

–693
–1 740
–3 993
8 288
1 690
–39 453

–373
–1 964
–2 004
–3 857
4 992
–21 521

–34 602
–2 416
–50
–37 068

–6 103
–156
0
–6 259

Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Minskning av kortfristiga finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

44 972
30 000
–
–1 453
73 519

45 330
20 600
–6 114
–4 369
55 447

Årets kassaflöde

–3 002

27 667

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens

28 055
–37

391
–3

Likvida medel vid årets slut

25 016

28 055

Tkr

Not

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
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Moderbolagets resultaträkning
2020-01-01
2020-12-31
2 426
–
2 791
5 217

2019-01-01
2019-12-31
9 166
3 602
4 482
17 250

–878
–12 329
–8 814

–6 603
–13 969
–9 322

–35
–40
–22 096
–16 879

–3 399
–71
–33 364
–16 114

–634
–278
–3 329
–4 241

–3 000
12
–1 574
–4 562

–32 659

–1 332

Resultat före skatt

–53 779

–22 008

Årets resultat

–53 779

–22 008

Tkr
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster –21 120
Bokslutsdispositioner
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Moderbolagets balansräkning
Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

4

–

5 481

5

82
82

117
5 598

7

–
0

5 070
5 070

13

39 759

16 175

14
8

50
40
39 849

–
40
16 215

39 931

26 883

–
0

1 093
1 093

528
26 137
780
999
28 444

2 782
7 900
1 344
3 264
15 290

Kassa och bank

20 628

27 141

Summa omsättningstillgångar

49 072

43 524

SUMMA TILLGÅNGAR

89 003

70 407

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager med mera
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

18 383
–
18 383

12 000
4 153
16 153

169 863
–94 021
–53 779
22 063

127 565
–76 165
–22 008
29 392

40 940
40 940

12 192
12 192

953
2 419
1 385
198
345
2 317
7 617

2 305
4 072
646
232
1 778
3 637
12 670

89 003

70 407

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

10, 11
12

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Balanserat
resultat

Summa
eget
kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01

2 267

929

7 024

10 220

Nyemission
Emissionskostnader
Fond för utvecklingskostnader
Konvertibelt förlagslån
Årets resultat

9 733

62 021
–7 495

–3 224

52 288
–7 495
–
2 807
–22 008

2 807
–22 008

4 153

29 392

45 545

–4 153

39 849
–1 260
4 153
3 708
–53 779

46 232
–1 260
–
3 708
–53 779

0

22 063

40 446

Tkr

Utgående eget kapital 2019-12-31
Nyemission
Emissionskostnader
Fond för utvecklingskostnader
Konvertibelt förlagslån
Årets resultat
Utgående eget kapital 2020-12-31

3 224

12 000
6 383

18 383
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Noter
Tkr
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern.
Not 1 Allmänna upplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Netmore Group ABs (publ) årsredovisning har
upprättats enligt årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Netmore Group AB (publ) upprättar koncernredovisning. Företag där Netmore Group AB
(publ) innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Netmore Group AB
(publ) genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterbolag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om
koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas
i koncernredovisningen från och med den dag då
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls.
Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten.
Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags
balans- och resultaträkningar till balansdagskurs
respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser
som uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner
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i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Intäkter
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. Vidare tillämpas successiv vinstavräkning för kundprojekt (mobilnät).
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser
och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då
moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och
det inte bedöms sannolikt att en återföring sker
inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast
när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten
skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten
är hänförlig till en händelse eller transaktion som
redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda
nyttjandetiden med hänsyn till eventuellt väsentligt restvärde och påbörjas när tillgången tas i bruk.
Den beräknade nyttjandeperioden uppgår till 8 år
för patent och licenser samt 5 år för balanserade
utvecklingskostnader och koncerngoodwill.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. Relationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas: maskiner
och andra tekniska anläggningar 5–10 år.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller
operationella. Leasingavgiften redovisas som en
kostnad linjärt över leasingperioden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande
till balansomslutningen.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Med

nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att
inkurans i varulagret har beaktats.
Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat
löner, betald semester, betald frånvaro, bonus
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning
till följd av en tidigare händelse eller en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 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.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de
fall som anges nedan.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i
enlighet med ÅRLs indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen
som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs
till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget görs inga avsättningar för återställandekostnader i samband med förvärv av
materiella anläggningstillgångar. I stället tillämpas principen att avsättning för återställandekostnader görs successivt.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Koncernen
Netmore Group AB (publ) gör uppskattningar
och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade

värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan. Företagsledningen bedömer löpande värdet på
bolagets immateriella tillgångar. Viktiga antaganden för att bedöma huruvida ett eventuellt
nedskrivningsbehov uppstår utgörs primärt av
en bedömning av framtida omsättningstillväxt
och rörelsemarginal. Ifall indikation på nedskrivningsbehov uppstår genomförs ett nedskrivningstest.

Not 3 Medelantalet anställda
Koncernen
Medelantalet anställda

2020
29

2019
20

Moderbolaget
Medelantalet anställda

2020
6

2019
8

2020-12-31
29 540
11 497
–
–
41 037

2019-12-31
13 266
6 903
294
9 076
29 540

–9 989
–
–
–6 717
–16 706

–3 757
–1 457
–177
–4 598
–9 989

24 331

19 550

2020-12-31
6 981
–
–6 981
0

2019-12-31
3 379
3 602
–
6 981

–1 500
1 500
–
0

–676
–
–824
–1 500

0

5 481

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Anskaffning via dotterbolags förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Anskaffning via dotterbolags förvärv
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 5 Patent och licens
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Anskaffning via dotterbolagsförvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020-12-31
16 227
–
–
16 227

2019-12-31
16 402
–294
119
16 227

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–5 525
–
–1 111
–6 637

–4 532
177
–1 170
–5 525

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

–5 074
–5 074

–5 074
–5 074

4 517

5 628

2020-12-31
174
174

2019-12-31
174
174

–57
–35
–92

–22
–35
–57

82

117

2020-12-31
3 609
23 105
26 714

2019-12-31
0
3 609
3 609

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–679
–4 186
–4 865

0
–679
–679

Utgående redovisat värde

21 849

2 930

Utgående redovisat värde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 6 Koncerngoodwill
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Anskaffning via dotterbolags förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Anskaffning via dotterbolags förvärv
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2020-12-31
18 062
2 418
–180
250
20 551

2019-12-31
18 366
156
–685
225
18 062

–12 780
28
–100
–2 596
–15 448

–10 781
686
–68
–2 617
–12 780

5 103

5 283

2020-12-31
17 722
–
–17 722
0

2019-12-31
17 681
41
–
17 722

–12 651
12 651
–
0

–10 111
–
–2 540
–12 651

0

5 070

2020-12-31
40
–
40

2019-12-31
354
–314
40

40

40

2020-12-31
40
40

2019-12-31
40
40

40

40

Not 8 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
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Not 9 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen
Den uppskjutna skatteskulden avser i sin helhet framtida skatter beräknade på Immateriella anläggningstillgångar i koncernens konsolidering.
Not 10 Förfallotider skulder
Koncernen
Inga långfristiga skulder förfaller senare än fem år.
Not 11 Checkräkningskredit
Koncernen
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

2020-12-31
5 000

2019-12-31
5 000

Moderbolaget
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

2020-12-31
5 000

2019-12-31
5 000

Not 12 Övriga skulder
Koncernen och moderbolaget
Per 2020-12-31 har konvertibeln, i enlighet med K3, omfördelats till en lånedel om 26 292 Tkr (12 193)
respektive till en eget kapitalandel om 3 708 Tkr (2 807).
Not 13 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2020-12-31
26 075
24 218
50 293

2019-12-31
17 000
9 075
26 075

–9 900
–634
–10 534

–6 900
–3 000
–9 900

39 759

16 175

Utgående redovisat värde

Dotterföretag
Tarifflex Telecom AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %
Tarifflex AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

Organisationsnummer
556848-6210
50 000
100
100
556867-5630
50 000
100
100

Säte
Stockholm

Stockholm
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Nordisk Mobiltelefon International AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556688-1305
100 000
100
100

Stockholm

Netmore AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556807-1541
50 000
100
100

Stockholm

Omnipoint AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556851-3997
500
100
100

Stockholm

Netmore M2M AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

559187-2683
500
100
100

Stockholm

Netmore Norge AS
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

990048231
1 000
100
100

Oslo

Bredbandsson AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556780-7507
1 000
100
100

Landskrona

12211023
510
51
51

Cambridge,
England

DE328163387
12 750
51
51

Tyskland
Co reg no:
HRB 254311

Netmore IoT Solutions Ltd
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %
Netmore GmBH
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %
Bokfört värde
Tarifflex Telecom AB
Nordisk Mobiltelefon International AB
Tarifflex AB
Netmore AB
Blink Services AB
Omnipoint AB
Netmore M2M AB
Netmore Norge AS
Bredbandsson AB
Netmore IoT Solution Ltd
Netmore GmBH
Summa
Innehav via dotterföretag
Wirefree Communications Ltd, 411411 Dublin, Irland
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2020
5 000
0
5 000
2 462
0
2 363
1 250
100
23 442
6
135
39 758

2019
5 000
0
5 000
100
2 362
2 363
1 250
100
0
0
0
16 175

Kapitalandel, %
100

Rösträtt, %
100

Not 14 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2020-12-31
0
50
50

2019-12-31
0
–
0

50

0

2020-12-31
0
50
50

2019-12-31
0
–
0

50

0

2020-12-31
–32 659
–32 659

2019-12-31
–1 332
–1 332

2020-12-31
15 500
15 500

2019-12-31
8 682
8 682

Not 15 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
Koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner

Not 16 Ställda säkerheter
Koncernen
Företagsinteckning

Not 17 Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser finns som inte är upptagna i balansräkningen.

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• Netmore vinner 5G-upphandling för nationellt forskningscentrum på Irland.
• Netmore byter certified adviser till Redeye AB.
• Niam väljer Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning för utrullning av öppen 5G-infrastruktur i sitt nordiska
fastighetsbestånd.
• Netmores gemensamtägda nätbolag Netmore Polar säkrar finansiering om 300 Mkr för storskalig expansion av bolagets fastighetserbjudande i Europa.
• Netmore tecknar avtal värt minst 2,3 Mkr över 5 år när svenskt techbolag väljer Netmores globala
M2M-lösning.
• Netmore upptar brygglån och föreslår nyemission. Brygglåneavtalet avser en kreditfacilitet om totalt
högst 40 Mkr från huvudägaren Buildroid.
• Netmores huvudägare Buildroid meddelar att de passerar budpliktsgränsen och att de avser att fullfölja
sin budplikt. Med anledning av detta kommer tidigare kommunicerade nyemission ej genomföras
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under andra kvartalet. Givet att budet ej accepteras och bolaget därmed fortsätter att verka i en publik
miljö avser styrelsen att genomföra en fullt garanterad Företrädesemission om minst 80 Mkr under
tredje kvartalet 2021.
• Huvudägaren har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen i ett sådant scenario och meddelat sin
avsikt att ingå teckningsförbindelser och därutöver ingå garantiåtagande som utverkar att emissionslikviden i sin helhet säkerställs.

Stockholm dagen för min underskrift

Rolf Norberg
Ordföranden

Thomas Eriksson

Ove Anebygd
Verkställande direktör

Arnfinn Röste

Roberto Rutili

Jacob Philipson

Sara Röste

Vår revisionsberättelse har avlämnats dagen för vår underskrift

Fredrik Geijer
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Netmore Group AB (publ), organisationsnummer 556830-1351

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Netmore Group AB för år
2020. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 7–30 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
och koncernredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dessas finansiella
resultat och koncernens kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,

om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder
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som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas

fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen
och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Netmore Group AB för år 2020 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation
och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
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 bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
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att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets

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

Stockholm den 11 maj 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fredrik Geijer
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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