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Vd Ove Anebygd summerar 2021
När vi tittar tillbaka och överblickar 2021 så konstaterar vi att vi lämnar ett starkt
år bakom oss. Det strukturerade arbetet med att etablera varje affärsområde har
haft god effekt, vilket är särskilt tydligt när man summerar framgångarna inom
affärsområdet Netmore IoT Network. Vi, våra ägare och våra partners har all anledning att vara stolta över flera viktiga bedrifter och landvinningar som kommer
vara vägledande under kommande år.

Vi tog och utvecklade positionen som en
ledande IoT-operatör – bekräftas av kraftig
abonnemangstillväxt inom LoRaWAN
Netmore IoT Network har under året tagit stora
kliv i rätt riktning, vilket medfört att vi blivit en
IoT-aktör som både dominerar och driver utvecklingen i Sverige. Tack vare dessa framgångar har vi
även möjlighet att blicka mot en större europeisk
marknad.
Avgörande för islossningen har varit våra satsningar på att bygga rikstäckande IoT-nät på den
svenska marknaden. Detta har medfört att vi för
helåret 2021 kan redovisa en tillväxt i antal uppkopplade enheter på närmare 200 procent, vilket
har givit ringar på vattnet. Vi ser nu att allt fler
IoT-utvecklare och sensortillverkare får upp ögonen
för vår nätexpansion, vilket är gynnsamt för deras
egen affär.
Tack vare vår täckningsgaranti erbjuder vi nu en
skalbarhet som gör att våra partners kan planera
och genomföra landstäckande IoT-projekt som tidigare har varit omöjliga att sjösätta. Våra kunder
och partners kan nu ansluta mätare och sensorer
både inom- och utomhus i hela Sverige. Den utökade adresserbara marknaden som vi erbjuder är
i många fall avgörande för att nå både lönsamhet
och önskad nytta i projekten.
Tillväxten i våra nät bekräftar även att vår övergripande strategi svarar mot ett växande behov
inom flera viktiga samhällsfunktioner där digitaliseringen befinner sig i sin linda. Vår leverans av
uppkoppling till tiotusentals smarta vattenmätare
runt om i landet är början på en resa där vår målbild är att ta oss an ännu större projekt inom
flera områden och geografiska marknader.
Vi blev en drivkraft i den digitala upprustningen
av fastighetsmarknaden – resulterade i flera
ramavtal med stora fastighetsbolag
Parallellt med de storskaliga digitaliseringsprojekt som sker inom ramarna för våra rikstäckande

IoT-nät tas betydelsefulla steg inom fastighetsdigitaliseringen. Fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan med vår plattform och våra
partners olika tillämpningar skapa stora värden i
portföljen redan i dag. De värden som realiseras
är ett resultat av att digitalisering som stärker
driftnettot, driver resurseffektivitet och även förbättrar det viktiga hållbarhetsarbete som genomsyrar utvecklingen på fastighetsmarknaden.
Netmores fastighetserbjudande tog under
2021 stora kliv inom detta område, inte minst
tack vare den bredd av accessteknologier som vi
erbjuder våra fastighetskunder. En fastighet eller
ett fastighetsbestånd som ansluts till Netmore
Property Network kan förses med både 5G, fiber,
wifi och LoRaWAN. Detta möjliggör för långsiktiga
digitaliseringsresor där våra kunder på kort tid
kan sjösätta en lång rad kraftfulla projekt som
har omedelbar effekt i verksamheten.
Vårt erbjudande bygger på en kärna som består
av cybersäkerhet, konnektivitet och datainsamling. Dessa komponenter medför att lösningsoch applikationsutvecklarna i vårt ekosystem kan
erbjuda förintegrerade lösningar till de fastigheter
vi ansluter.
Kraften i vårt erbjudande bevisas av de ramavtal där fastighetsbolag som Capman, Diös och
Randviken under 2021 valde vår plattform. Samarbetena utgör startskott för mångåriga digitaliseringsprojekt där våra lösningar och vårt
partnernätverk kommer skapa betydande nytta
för fastighetsbestånden.
Vi levererar konkreta lösningar på en viktig
samhällsutmaning – möjliggör digitalisering
där lönsamhet och hållbarhet går hand i hand
Att möjliggöra digitalisering med hjälp av IoT
gynnar inte bara affären för oss, våra kunder och
samarbetspartners. Det skapar även samhällsnytta och är ett av flera verktyg för att samhället
ska kunna ställa om och erbjuda ett hållbart sätt
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för människor, företag och organisationer att leva
och verka. Undersökningar visar exempelvis att
en smart byggnad med integrerade system för
energioptimering kan realisera energibesparingar
på mellan 30 och 50 procent. Vattenförbrukning
är ett annat område där våra lösningar har stor
potential. Lösningar för individuell mätning och
debitering kan reducera vattenförbrukningen
med 33 procent.
Vår unika position som en etablerad och flexibel
IoT-operatör gjorde att vi föregående år blev ett
nav i denna positiva samhällsutveckling. Positionen
har givit oss en inblick och förståelse för marknadens drivkrafter, vilka vi noga studerar när vi
planerar de kommande stegen i vår verksamhet.
Att vi tagit en central och attraktiv position bekräftas även av tillväxten i vårt partnernätverk
och i vår marknadsplats. I skrivande stund har
närmare 100 olika lösningsutvecklare, sensortillverkare och plattformsleverantörer anslutit till
vårt ekosystem. Vi följer deras utveckling och de
pågående projekten i realtid, och hjälper även
våra partners att presentera och etablera sina
lösningar inom vår digitala infrastruktur. Detta
accelererar både digitaliseringen och de positiva
samhällseffekterna den medför.
Vi är stolta över att vi under 2021 hjälpte företag
och kommuner att åstadkomma stora positiva
samhällsförändringar.
Nya affärsmöjligheter utkristalliseras
inom ramarna för våra fokusområden
Året har inte bara bjudit på stora framsteg inom
etablerade affärer och områden. Vi har även sett
tecken på att nya affärer växer fram till följd av den
digitaliseringsmiljö vi skapar när vår infrastruktur
växer.
Inom 5G ser vi hur våra privata och öppna nätverk bland annat bidragit till att öka attraktionskraften för projekt inom turism- och upplevelseindustrin. Vår 5G-plattform har exempelvis möjliggjort för spännande projekt som involverat allt
från robothundar, drönare och upplevelser inom
Augmented Reality i Nottinghamshire, Storbritannien.
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IoT inom vattenförsörjning och vattenförbrukning är ett annat område där vi ser nya lösningar
dyka upp löpande. Utöver nyckelfärdiga tillämpningar inom individuell mätning och debitering
kan vi nu etablera breda projekt som ger VAbolag och andra aktörer full kontroll över hela
den kritiska vatteninfrastrukturen. Detta har potential att både minska förbrukning och läckage,
vilket är ett sätt att möta det faktum att vatten
är en bristvara som behöver hanteras därefter.
Framgångsrikt genomförd kapitalanskaffning
möjliggör för uthålliga satsningar både i Sverige
och andra delar av Europa
Till sist vill jag belysa de förbättrade förutsättningar vi fått till följd av de tre lyckade nyemissionerna som gjordes under hösten 2021. Dessa
har medfört att vi både fyllt på kassan och förstärkt balansräkningen väsentligt.
Att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och
Polar Structure AB anslutit till den centrala ägargrupp där även Buildroid ingår gör att vi fått ännu
bättre möjligheter att både utveckla vår affär inom
de områden jag beskrivit ovan, och ta oss an nya
projekt med stor potential.
Vi har kommit en bit på vägen, och kan nu kraftsamla ytterligare för att driva på digitaliseringen
i syfte att växa och förstärka affären.
Stockholm i april 2022
Ove Anebygd, vd

Netmores unika position
Kraftfull ägarstruktur med substantiell
finansiell bakgrund inom fastigheter,
digitalisering och infrastruktur
Huvudägaren Buildroid (Vincero och Stronghold)
med särskilt fokus på digitalisering inom fastigheter kompletteras av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och infrastrukturinvesteraren Polar Structure. Netmore skapar tillsammans med dessa finansiella och strategiska
förutsättningar för storskalig utrullning av nätverksinfrastruktur ämnad för att driva digitalisering och för att koppla upp tusentals fastigheter
och miljontals IoT-enheter.

1

Tar operatörsroll inom
både fastigheter, 5G och IoT
Med etableringen av IoT går samhället in
i en era som ställer krav på nät som är byggda och
anpassade för ändamålet att koppla upp miljontals enheter. Detta skapar ett behov av en ny typ
av roll i operatörslandskapet, där Netmore tar
tätposition som möjliggörare av uppkopplade
fastigheter, öppna 5G-nät och storskalig IoT.

2

Aktiv på en marknad som
drivs av flera globala megatrender
IoT som ett medel för ökad digitalisering
drivs på av strävan efter ett resurseffektivt samhälle med ökande livskvalitet. Initiativ för klimatneutrala verksamheter, accelererande utveckling
av fastighetsteknologi (Proptech) samt framväxten
av smarta byggnader, städer och industrier är
krafter som bekräftar Netmores val av strategi.

3

Affärsmodell som bygger på
återkommande intäktsströmmar
Netmores affärsmodell bygger på att
ackumulera successivt växande återkommande
intäktsströmmar som kommer från de abonnemangs- och serviceintäkter vilka växer fram
inom affärsområdena fastighetsnätverk, 5G och
storskalig IoT.

4

Netmore Proptech Node – flaggskeppsprodukten som installeras i varje fastighet som ansluts.
Väl installerad i en eller flera
fastigheter möjliggör noden
för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av
ett antal olika digitaliseringsfördelar såsom full kontroll
över cybersäkerhet, fastighetsstyrning och -automation, samt
ökat driftnetto genom effektivisering och nya digitala intäktsströmmar för fastighetsägaren.
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Netmores intäktsmodell
Netmores intäktsmodell bygger på att etablera återkommande och successivt
växande intäktsströmmar i syfte att skapa ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet
och ett starkt momentum.
Samtliga tjänster, lösningar och produkter som
företaget erbjuder är utvecklade med detta i
åtanke, vilket utöver långsiktiga kundrelationer
även medför en förstärkt kundnytta, eftersom att
företagets erbjudanden och produkter kan köpas
som en tjänst som inte kräver några kapitalutgifter.
De återkommande intäkterna som företaget
bygger upp över tid kanaliseras huvudsakligen
från de tre affärsområdena Property Network,
Open Access 5G Network och IoT Network.
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Varje uppkopplad fastighet, de öppna och privata
5G-nätverken och samtliga uppkopplade IoT-enheter genererar löpande månatliga intäkter till
verksamheten.
• Property Network
Intäkter från varje uppkopplad fastighet.
• Open Access 5G Network
Intäkter som operatör för öppna 5G-nätverk.
• IoT Network
Intäkter från mätare och sensorer i loT-nätet.

Connected by
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Styrelse och ledning
Styrelse

Rolf Norberg

Robin Rutili

Sara Röste

Styrelseordförande sedan 2016

Styrelseledamot sedan 2020

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1949

Född: 1973

Född: 1987

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

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

Utbildning: Civilingenjör Industriell
ekonomi, KTH.

Arbetslivserfarenhet: Laboratoriechef:
Byggforskningsinstitutet, Utvecklingsansvarig: Sandvik AB. Vd: Assa Innovation AB. Teknisk direktör: Securitas AB,
ASSA ABLOY AB. CTO: Securitas Systems
AB/Niscayah Group AB.
Innehav av aktier i Netmore: 683 760
aktier av serie B via bolag.
Oberoende av företaget, dess ledning
och större aktieägare.

Innehav av aktier i Netmore: delägare
i Buildroid AB som innehar 16 715 601
aktier av serie A och 51 086 018 av
serie B.

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 Genève och Ericsson M-commerce.

Oberoende av företaget och dess ledning,
men inte av dess större aktieägare.

Innehav av aktier i Netmore: 264 927
aktier av serie B.

Arbetslivserfarenhet: Delägare i Buildroid AB. Andra pågående åtaganden är
bland annat: vd och medgrundare för
Vincero AB, medgrundare och styrelsemedlem i Doktor.se och Dentalum AB
samt medgrundare till Hidden Dreams. Roberto har ett flertal tidigare
positioner inom företagsledning och
utveckling samt styrelseuppdrag för
bland annat Zenterio AB, Filimundus
AB, Oreo AB med flera.

Oberoende av företaget, dess ledning
och större aktieägare.

Petra Scharin

Fredrik Berglund

Daniel Kraft

Styrelseledamot sedan 2021

Styrelseledamot sedan 2021

Styrelsesuppleant sedan 2021

Född: 1972

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom.

Utbildning: Marknadsekonom DIHM.

Arbetslivserfarenhet: Vice vd och CFO
för Stronghold Invest. Tidigare arbetat
som koncernredovisningschef för Hexagon och Coop Norden. Innan dess auktoriserad revisor, gruppchef och Senior
Manager på Ernst & Young. Styrelseledamot i Stronghold Invest AB, Niam
AB, Newsec AB, Newsec Property Asset
Managment AB samt styrelseordförande i Newsec Advisory Sweden AB.

Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult inom egen verksamhet. Innehaft en mängd ledande roller och
styrelseuppdrag såsom vd Pricer, vd
Scribona, Nordenchef och vvd Tele2.
Styrelseledamot i bland annat Netcom
ASA, Versatel BV, Tilgin och Wesc.

Innehav av aktier i Netmore: inget innehav.

Oberoende av företaget, dess ledning
och större aktieägare.

Oberoende av företaget och dess ledning,
men inte av dess större aktieägare.

Innehav av aktier i Netmore: inget innehav.

Född: 1984
Utbildning: Masters of Business Administration, Corporate and Financial
Management, Lund University.
Arbetslivserfarenhet: chef för digitala
investeringar och transformation,
Stronghold Invest. Medgrundare till
Buildroid och branschorganisationen
Nordic Proptech Initiative. Daniel sitter
vidare i styrelsen för flertalet av koncernens investeringar till exempel
Allabrf, Nordkap, Tessin. Har tidigare
en bakgrund som strategikonsult
inom bland annat bank och finans.
Innehav av aktier i Netmore: inget innehav.
Oberoende av företaget och dess ledning,
men inte av dess större aktieägare.
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Ledning

Ove Anebygd

Thomas Plate

Johan Jobér

CEO
Tillträdesår: 2020

CFO
Tillträdesår: 2017

CTO
Tillträdesår: 2017

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 executiva positioner på Ericsson såsom Vice President
OSS&BSS, Media & IPTV, Broadband
solutions.

Innehav av aktier i Netmore: 207 203
aktier av serie B.

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 i Netmore: 306 288
aktier av serie B privat samt 2 806 766
aktier av serie B via bolag.

Innehav av aktier i Netmore: 3 384 615
aktier av serie B.

Andreas Stenhager

Martin Edofsson

Andreas Eriksson

Arti Ots

CCO
Tillträdesår: 2020

COO
Tillträdesår: 2020

CPO
Tillträdesår: 2020

CSO
Tillträdesår: 2019

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 i Netmore: delägare
i Kapitopia AB som innehar 8 580 000
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.

Arbetslivserfarenhet: Andreas startade
sitt första IT-relaterade företag direkt
efter gymnasiet och har de senaste 15
åren jobbat i en internationell IT- och
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 i Netmore: 92 000
aktier av serie B.

Innehav av aktier i Netmore: inget innehav.

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 i Netmore: 77 000
aktier av serie B.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Netmore Group AB (publ), organisationsnummer 556830-1351,
med säte i Stockholm, avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
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.
Under 2021 har Netmore etablerat ett rikstäckande IoT-nät med kapacitet för miljontals
enheter och därmed skapat förutsättningar för
digitalisering inom olika branscher på olika geografiska marknader. Netmore har även tillsammans med infrastrukturinvesteraren Polar
Structure fortsatt att bygga motsvarande öppna
IoT-ekosystem utanför Sverige.
Under året har fastighetsägare och förvaltare
fortsatt att uttrycka ett stort intresse för att ansluta sitt fastighetsbestånd och därmed skapa
möjligheter för att hantera och automatisera
byggsystem och erbjuda digitala tjänster för sina
hyresgäster.
Inom 5G-området har Netmore fortsatt att
bygga och förvalta privata 5G-nätverk samt vidareutveckla lösningar som möjliggör för mobiloperatörer att nyttja infrastruktur som fastighetsägaren investerat i.
Produktutveckling
Netmore 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.

Kvartal 2
• Netmore upptog brygglån under kvartal två
och föreslog nyemission. Brygglåneavtalet bestod av en kreditfacilitet om totalt högst 40
Mkr från huvudägaren Buildroid med en räntesats om 15 procent årligen med förfallodag
första december 2021. Av avtalet framgick att
en avgift om 8 % skulle utgå ifall beslut om företrädesemission fattades dessförinnan.
• Under april förvärvade Netmores huvudägare
(tillsammans med närstående bolag) samtliga
utestående A-aktier och passerade därmed
gränsen för budplikt.
• Netmore Group meddelade avsikten att genomföra en riktad nyemission till Polar Structure AB
samt möjliggöra förtidsinlösen av konvertibel.
• Buildroid påkallade konvertering av konvertibellånet från serie 2019/2021 om 15 Mkr i till
en omräknad konverteringskurs om 0,489 SEK
per aktie motsvarande 30 674 846 B-aktier.
• Netmores styrelse rekommenderade enhälligt
aktieägarna och konvertibelinnehavarna, baserat på oberoende värdering gjord av KPMG, att
inte acceptera det kontanta budpliktsbudet
som lämnats av Buildroid Invest.
• Polar Structure påkallade förtidskonvertering
av konvertibellånet (inklusive ränta) om 30,3
Mkr till en kurs om 3 SEK per aktie motsvarande
10 098 611 B-aktier.
• Netmore avtalade med Nottinghamshire avseende uppföljningsorder för WiFi och 5G till deras
innovationscentrum.
Kvartal 3

Väsentliga händelser under året
Kvartal 1
• Netmore valde att byta certified adviser till
Redeye AB.
• Netmore vann 5G-upphandling för nationellt
innovationscentrum på Irland och beslutade
att bygga ett rikstäckande IoT-nät på Irland.
• Netmores gemensamt ägda nätbolag European
Connectivity Networks (ECN, fd Netmore Polar)
säkrade finansiering om 300 Mkr för expansion
av bolagets fastighetserbjudande i Europa.
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• Netmore tecknade avtal tillsammans med Dahl
och Ambiductor om 45 000 IoT-abonnemang
avseende smarta vattenmätare i Skåne.
• Netmore beslutade om byggnation av rikstäckande IoT nät (LoRaWAN) i Storbritannien.
Kvartal 4
• 5-årigt avtal tecknades med Diös avseende projekt inom individuell mätning och debitering.
• Capman och Randviken fastigheter valde Netmore för att genomföra digitaliseringsprojekt.

• Extrabolagsstämman beslutade om riktad nyemission till Polar Structure om 30 Mkr till en
teckningskurs om 1,35 SEK per aktie motsvarande 22 222 222 B-aktier.
• Styrelsen i Netmore beslutade om och genomförde riktad nyemission till SBB och Polar Structure om totalt 70 Mkr till teckningskursen 1,9
SEK per aktie motsvarande 36 842 104 B-aktier.
• Styrelsen beslutade om en företrädesemission
omfattande totalt 28 739 515 B-aktier. Emissionen uppgick totalt till 43,1 Mkr före avdrag
för emissionskostnader, varav 21,6 Mkr användes för att återbetala brygglånet inklusive avgift. Teckningskursen uppgick till 1,5 SEK per
B-aktie.
• Netmore beslutade om försäljning av samtliga
aktier i Nordic IoT Networks AB till ECN AB. Bolaget – som innehåller ett IoT-nät baserat på
LoRaWAN – förvärvades från Talkpool i slutet av
2020 och försäljningen till ECN gjordes på
samma villkor, med en köpeskilling om 7,5 Mkr.
Förväntad framtida utveckling
Den underliggande tillväxten inom Netmores
samtliga fokusområden uppvisar en 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 ljus ut.
Omsättning och resultat (koncernen)
Nettoomsättningen uppgick till 42,8 Mkr (32,1).
Handelsvaror och förnödenheter uppgick till
28,9 Mkr (25,2). Övriga externa kostnader uppgick till 39,4 Mkr (34,8). EBITDA uppgick till –50,0
Mkr (–42,3). Resultatet efter skatt uppgick till
–70,7 MKR (–60,0)

Koncernen har alltjämt två lån från Almi om totalt 0,8 Mkr (Moderbolaget 0,4 Mkr och dotterbolaget Tarifflex Telecom AB 0,4 Mkr).
Investeringarna – kopplade till bolagets kärnnät
– uppgick till 4,6 Mkr (2,5).
Likviditetsplanering är en central kontrollfunktion som genomsyrar hela bolaget och innefattar
täta dialoger med finansiärer, kunder och leverantörer. Styrelsen och Verkställande Direktören
bedömer att bolaget har medel för att möta sina
åtaganden de närmaste 12 månaderna.
Personal
Medeltalet anställda var 32 (29), varav 12 procent
(15) var kvinnor. Vid årets slut uppgick antalet anställda till 32 (33).
Optionsprogram
På bolagsstämman 2019 beslutades att emittera
1 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett
incitamentsprogram omfattande samtliga anställda i koncernen. Programmet som förföll
under tredje kvartalet 2021 tecknades med stöd
av 889 00 teckningsoptioner, vilket motsvarande
lika många B-aktier. Den omräknade teckningskursen uppgick till 0,61 SEK per B-aktie.
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 2021 var 1 260. Antalet A-aktier respektive B-aktier uppgick per den
31 december 2021 till 16 715 601 respektive
299 419 072.

Kassaflöde och finansiell ställning
Per 31 december 2021 uppgick tillgänglig likviditet till 104,55 Mkr (30,0), varav checkräkningskrediten utgör 5,75 Mkr (5,0). Soliditeten uppgick
per periodens utgång till 80% (29%). Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick för helåret till –50,4 Mkr (–39,5).
Per sista december har ingående balanser
2021 korrigerats med motsvarande –2,2 MSEK.
Korrigeringen är hänförlig till ett periodiseringsfel
från tidigare perioder och påverkar balanserade
vinstmedel med motsvarande belopp
Kundfordringarna uppgick till 7,6 Mkr (4,9) och
leverantörsskulderna till 12,5 Mkr (13,2).
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10 största aktieägarna per 2021-12-31 enligt Euroclear
Ägare
Buildroid Invest AB
Polar Structure AB
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Kapitopia AB
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Advanced Research Sweden AB
Nordnet Pensionsförsakring AB
Ove Anebygd
Miranet AB
Electrical Communication In Scandinavia
Summa 10 största aktieägarna
Övriga aktieägare
Totalt

B-aktier
137 350 926
57 241 885
18 421 052
7 800 000
5 189 452
4 517 000
3 488 149
3 076 923
2 736 776
2 011 330
241 833 493
28 846 064
270 679 557

A-aktier
16 715 601
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16 715 601
–
16 715 601

Kapital
53,6 %
19,9 %
6,4 %
2,7 %
1,8 %
1,6 %
1,2 %
1,1 %
1,0 %
0,7 %
90,0 %
10,0 %
100,0 %

Röster
69,5 %
13,1 %
4,2 %
1,8 %
1,2 %
1,0 %
0,8 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
93,4 %
6,6 %
100,0 %

Totalt är 316 134 673 A- och B-aktier registrerade hos Bolagsverket per 20211231. 28 739 515 av dessa
aktier är så kallade BTA B (betald, ej registrerad) vilka ej är medräknade i Euroclears lista per 20211231.

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
2021
Nettoomsättning
42 829
Resultat efter finansiella poster –70 522
Balansomslutning
169 961
Soliditet (%)
80
Medelantal anställda
32

2020
32 092
–60 733
96 616
29
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

Moderbolaget
2021
Nettoomsättning
–
Resultat efter finansiella poster –35 634
Balansomslutning
165 664
Soliditet (%)
90

2020
2 426
–21 120
88 003
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

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Ansamlad förlust
Fri överkursfond
Årets förlust

–147 799 423
336 673 756
–72 184 801
116 689 532

Disponeras genom att överkursfonden tas
i anspråk för att täcka balanserade förluster.
Efter detta kvarstår i fri överkursfond.
116 689 532
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys 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 2021,
som finns att tillgå på Netmores hemsida
www.netmoregroup.com.
Affärsrisker
Partners
Netmore har ännu så länge ett fåtal viktiga partners eller leverantörer. Företag som Indesmatech
och Hi3G är två exempel 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 och Irland) ökar potentiaen 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 del av produktutvecklingsarbetet har dessutom bedrivits
med hjälp från konsulter. Det är 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 idag 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.
Ökad konkurrens innebär samtidigt en ökad risk.
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.
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 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 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.
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Kapitalbehov
Styrelsens uppfattning är att bolagets nuvarande
kassa, samt med beaktande av liggande budget
och gällande planer, är tillräckliga för de kommande
12 månaderna.

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 joint ventures utveckling. Genom att diverse varor och tjänster
köps in i motsvarande valutor (EUR och GBP)
motverkas i viss utsträckning denna exponering.
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.
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Koncernens resultaträkning
2021-01-01
2021-12-31
42 829
5 482
5 755
54 066

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

–28 901
–39 436
–35 476

–25 245
–34 763
–29 178

–17 185
–750
–222
–121 970
–67 904

–14 747
–
–211
–104 144
–57 057

Resultat efter finansiella poster

5
–2 623
–3 676
–70 522

19
–3 695
–1 725
–60 733

Resultat före skatt

–70 522

–60 733

–139

718

Årets resultat

–70 661

–60 015

Hänförligt till
Moderföretagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande

–70 667
6

–60 015
–

Tkr
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa

Not

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretags resultat
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

3

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

Uppskjuten skatt

Netmore Group årsredovisning 2021
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Koncernens balansräkning
Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent och licenser
Koncerngoodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

4
5
6

21 416
3 524
21 330
46 270

24 331
4 517
21 849
50 697

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

7

9 123
9 123

5 103
5 103

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

14
8

–
40
40

50
40
90

55 433

55 890

2 368
2 368

2 472
2 472

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

7 589
20
2 074
3 723
13 406

4 876
150
2 868
5 344
13 238

Kassa och bank

98 755

25 016

Summa omsättningstillgångar

114 529

40 726

SUMMA TILLGÅNGAR

169 961

96 616

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager med mera
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager med mera
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Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

31 613
336 673
−232 895
135 392
77
135 469

18 383
169 862
−159 839
28 406
71
28 477

730
730

558
558

20
4 000
4 020

772
40 543
41 315

772
12 467
615
4 164
11 724
29 742

1 453
14 179
405
3 336
6 893
26 266

169 961

96 616

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

9

10, 11

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Tkr
Ingående eget
kapital 2021-01-01
Effekt av rättelse av fel
Justerat ingående
eget kapital 2021-01-31
Nyemission
Emissionskostnader
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Utgående eget
kapital 2021-12-31
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Aktiekapital

Annat
Övrigt eget kapital
tillskjutet
inklusive
kapital årets resultat

Innehav
utan bestämmande
inflytande

Totalt

18 383

169 862

−159 839
−2 246

71

28 477
−2 246

18 383

169 862

−162 085

71

26 231

13 231

176 350
−9 539
−143
−70 667

6

189 581
−9 539
−143
−70 661

−232 895

77

135 469

31 613

336 673

Koncernens kassaflödesanalys
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

–67 904
18 071
5
–2 623
340

–57 057
14 609
19
–364
–212

–52 111

–43 005

104
–2 713
2 491
–1 712
3 338
–50 603

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

–5 943
–3 819
–350
672
–9 440

–34 602
–2 416
–50
–
–37 068

121 349
20 000
–1 433
–6 387
133 529

44 972
30 000
–
–1 453
73 519

Årets kassaflöde

73 486

–3 002

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens

25 016
253

28 055
–37

Likvida medel vid årets slut

98 755

25 016

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 intresseföretag
Investeringar i dotterföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Minskning av kortfristiga finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Moderbolagets resultaträkning
2021-01-01
2021-12-31
–
256
256

2020-01-01
2020-12-31
2 426
2 791
5 217

–
–12 941
–11 085

–878
–12 329
–8 814

–38
–26
–24 090
–23 834

–35
–40
–22 096
–16 879

–9 265
645
–3 180
–35 634

–634
–278
–3 329
–21 120

–36 551

–32 659

Resultat före skatt

–72 185

–53 779

Årets resultat

–72 185

–53 779

Tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa

Not

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

3

Resultat från finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

20

Netmore Group årsredovisning 2021

12

Moderbolagets balansräkning
Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent och licenser
Summa immateriella anläggningstillgångar

4
5

–
48
48

–
82
82

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

7

65
65

–
–

13

42 186

39 759

14
8

–
40
42 226

50
40
39 849

42 339

39 931

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

308
27 529
1 114
453
29 404

528
26 137
780
999
28 444

Kassa och bank

93 921

20 628

Summa omsättningstillgångar

123 325

49 072

SUMMA TILLGÅNGAR

165 664

89 003

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

31 613
31 613

18 383
18 383

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

336 674
–147 799
–72 185
116 690

169 863
–94 021
–53 779
22 063

148 303

40 446

4 000
4 000

40 940
40 940

397
1 885
6 276
162
1 562
3 079
13 361

953
2 419
1 385
198
345
2 317
7 617

165 664

89 003

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

10, 11

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
Tkr
Ingående eget
kapital 2021-01-01

Aktiekapital

Fri överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

18 383

169 863

−94 021

−53 779

40 446

13 231

176 350
−9 539

Nyemission
Emissionkostnader
Disposition enligt årsstämma
Årets resultat
Utgående eget
kapital 2021-12-31

189 581
−9 539
−53 779

31 613

336 674

−147 800

53 779
−72 185

−72 185

−72 185

148 303
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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
i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
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Intäkter
Majoriteten av intäktsströmmarna i koncernen
består av abonnemangsintäkter och är av återkommande karaktär.
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.

För att på ett så korrekt sätt som möjligt spegla
anläggningstillgångarnas ekonomiska värde görs
en bedömning om det föreligger behov av uppeller nedskrivning.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. Realisationsvinst 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.
För att på ett så korrekt sätt som möjligt spegla
anläggningstillgångarnas ekonomiska värde görs
en bedömning om det föreligger ett behov av
upp- eller nedskrivning.
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.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet för varulager innefattar
alla kostnader för inköp, kostnader för tillverkning samt andra kostnader för att bringa varorna
till deras aktuella plats och skick.
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 redovisningsoch värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tilllämpas 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 årsredovisningslagens 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.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande
till balansomslutningen.
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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.
Fortsatt drift (going concern)
Företagsledningen bedömer att bolaget har
medel för att möta sina åtaganden de närmaste
12 månaderna.

Not 3 Medelantalet anställda
Koncernen
Medelantalet anställda

2021
32

2020
29

Moderbolaget
Medelantalet anställda

2021
6

2020
6

2021-12-31
41 037
6 332
47 369

2020-12-31
29 540
11 497
41 037

–16 706
–8 017
–359
–25 081

–9 989
–6 717
–
–16 706

–872
–872

–
–

21 416

24 331

2021-12-31
–
–
–

2020-12-31
6 981
–6 981
–

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–
–
–

–1 500
1 500
–

Utgående redovisat värde

–

–

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Kursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Not 5 Patent och licenser
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31
16 227
16 227

2020-12-31
16 227
16 227

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–6 637
–993
–7 629

–5 525
–1 111
–6 637

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

–5 074
– 5 074

–5 074
–5 074

3 524

4 517

2021-12-31
173
173

2020-12-31
173
173

–91
–35
–125

–56
–35
–91

48

82

2021-12-31
26 714
4 952
–200
31 466

2020-12-31
3 609
23 105
–
26 714

–4 865
–5 271
–10 135

–679
–4 186
–4 865

21 330

21 849

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
Justering förvärvsanalys
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Anskaffning via dotterbolagsförvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31
20 551
5 070
–
1 748
27 369

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

–15 448
–
–316
–2 032
–450
–18 246

–12 780
28
–100
–2 596
–
–15 448

9 123

5 103

2021-12-31
–
68
–
68

2020-12-31
17 722

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–
–
–3
–3

–12 652
12 652
–
–

Utgående redovisat värde

65

–

2021-12-31
40
40

2020-12-31
40
40

40

40

2021-12-31
40
40

2020-12-31
40
40

40

40

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Anskaffning via dotterbolagsförvärv
Årets avskrivningar
Kursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

–17 722
–

Not 8 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
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
Utnyttjad kredit uppgår till

2021-12-31
5 750
20

2020-12-31
5 000
–

Moderbolaget
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

2021-12-31
5 000

2020-12-31
5 000

2021-12-31
–36 551
–36 551

2020-12-31
–32 659
–32 659

2021-12-31
50 293
11 141
–200
61 235

2020-12-31
26 075
24 218
–
50 293

–10 534
–8 515
–19 049

–9 900
–634
–10 534

42 186

39 759

Not 12 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
Lämnade koncernbidrag
Summa lämnade koncernbidrag

Not 13 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Justerat anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Dotterföretag
Nordic IoT Networks AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %
Nordisk Mobiltelefon International AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

Organisationsnummer
559155-3879
100 000
100
100
556688-1305
100 000
100
100

Säte
Stockholm

Stockholm
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Netmore AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556807-1541
50 000
100
100

Stockholm

Tarifflex AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556867-5630
50 000
100
100

Stockholm

Tarifflex Telecom AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556848-6210
50 000
100
100

Stockholm

Netmore GmBH
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

DE328163387
12 750
51
51

Tyskland
Co reg no:
HRB 254311

Bredbandsson AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556780-7507
1 000
100
100

Landskrona

Netmore Norge AS
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

990048231
1 000
100
100

Oslo

12211023
510
51
51

Cambridge,
England

Netmore M2M AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

559187-2683
500
100
100

Stockholm

Omnipoint AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

556851-3997
500
100
100

Stockholm

Qallify Services AB
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %

559314-9601
250
100
100

Stockholm

Netmore IoT Solutions Ltd
Antal andelar
Kapitalandel, %
Rösträttsandelar, %
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Bokfört värde
Bredbandsson AB
Nordic IoT Networks AB
Tarriflex AB
Netmore AB
Omnipoint AB
Netmore M2M AB
Netmore GmBH
Netmore Norge AS
Tarriflex Telecom AB
Qallify Services AB
Netmore IoT Solutions Ltd
Nordisk Mobiltelefon International AB
Summa

2021
23 243
7 551
5 000
2 463
2 363
1 250
135
100
50
25
6
–
42 186

2020
23 442
–
5 000
2 463
2 363
1 250
135
100
5 000
–
6
–
39 759

Kapitalandel, %
100

Rösträtt, %
100

2021-12-31
50
700
–750

2020-12-31
–
50
–

–

50

2021-12-31
50
700
50

2020-12-31
–
50
–

–750
–750

–
–

–

50

Koncernen
Företagsinteckning
Summa

2021-12-31
14 500
14 500

2020-12-31
15 500
15 500

Moderbolaget
Företagsinteckning
Summa

2021-12-31
9 000
9 000

2020-12-31
9 000
9 000

Innehav via dotterföretag
Wirefree Communications Ltd, 411411 Dublin, Irland

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

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 15 Ställda säkerheter
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Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• Netmore och finska Digita inledde samarbete inom LoRaWAN som innefattar roaming mellan operatörernas nät.
• Netmore har fått uppföljningsorder från kommunalförbundet Käppalaförbundet som moderniserar.
Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.
• Netmore har fått uppföljningsorder från kommunalförbundet Norrvatten. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.
• Netmore och Sally R har inlett samarbete kring förbättrad luftkvalitet och minskad energiförbrukning
i fastighetsbestånd.

Stockholm dagen för min underskrift

Rolf Norberg
Styrelseordförande

Fredrik Berglund
Styrelseledamot

Roberto Rutili
Styrelseledamot

Sara Röste
Styrelseledamot

Petra Scharin
Styrelseledamot

Ove Anebygd
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avlämnats dagen för vår underskrift

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
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Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor

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
2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 10–32 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 2021 och av dessas finansiella
resultat 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.
Annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–9. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar

vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
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
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beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen

finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Netmore Group AB för år 2021 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation
och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
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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.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon 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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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