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Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för 24SevenOffice 
Group AB (publ) får härmed avge årsredovisning och kon-
cernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Verksamheten grundades 1997 och har sedan 2002 levererat 
egenutvecklade affärssystem, ERP (Enterprise Resource 
Planning) till små och medelstora företag via molnbasera-
de tjänster, SaaS (Software as a Service). 24SevenOffice 
affärssystem erbjuder ett integrerat utbud av funktioner som 
effektiviserar administrationen i små och medelstora företag.

Representanter för verksamheten har sedan 2002 byggt 
starka långsiktiga relationer och ett välutvecklat nätverk av 
återförsäljare som i kombination med egna marknadsfö-
rings- och försäljningsenheter utgör plattformen för att leve-
rera innovativa modulbaserade lösningar till små, medelstora 
och stora företag.

Under 2021 har företaget aktivt arbetat för att bygga upp 
sin position på den svenska och norska marknaden och att 
stärka sin befintliga position på den norska marknaden, sam-
tidigt som vi bestämde oss för att fokusera på försäljning 
till större företagskunder. Positionering mot denna marknad 
har skett genom vidareutveckling av befintliga moduler 
och förvärv av företag och teknologi som kompletterar vårt 
produkterbjudande. Vi erbjuder nu bland annat avancerad 
projektledning, MRP (Material requirements planning) för 
tillverkningsföretag, integrerad lönemodul, HR- och rekryte-
ringslösningar samt integrerad påminnelse och inkasso för 
befintliga och nya kunder utöver vårt befintliga affärssystem.
En betydande del av tillväxten 2021 kommer därför från 
dessa nya förvärv och produktområden. Under 2021 har 
24SevenOffice Group även säkrat rättigheterna att sälja våra 
produkter på de nordamerikanska och europeiska markna-
derna.

24SevenOffices kärnkompetens är att utveckla integrerade 
innovativa lösningar som förenklar kundernas administrativa 
processer så att kunderna kan spendera mer tid på att skapa 
värde och tillväxt i sina företag. 24SevenOffice tillhandahåller 
ett modulbaserat produktprogram, där modulerna tillhan-
dahålls fristående eller förpackas som en komplett lösning. 
Modulstrukturen gör det möjligt för 24SevenOffice att möta 
kundernas olika behov och växa med kunderna när deras be-
hov och transaktionsintensitet ökar. Alla 24SevenOffice-lös-
ningar är integrerade med varandra och med kundernas 

befintliga affärssystem, vilket effektiviserar de administrativa 
behoven för företagets kunder.

Företaget har sitt huvudkontor i Fornebu.

Företaget är baserat i Stockholm.

Väsentliga händelser under perioden
24SevenOffices starka position på den skandinaviska mark-
naden och de positiva underliggande marknadstrenderna 
har bidragit till en stark utveckling under de senaste åren. 
Bolaget har haft en årlig tillväxt i nettoomsättningen på 25 
procent under perioden 2020 till 2021. Mycket tack vare
förvärvsstrategin i kombination med strategin att sälja till 
större företagskunder och fokus på redovisningsbranschen, 
med att de använder 24SevenOffice-systemet som sin tek-
nologiplattform för att leverera tjänster till sina slutkunder.

Den 15 januari förvärvade 24SevenOffice Group AB samtliga 
aktier i det svenska bolaget Exicom Software AB. Exicoms 
medarbetare med gedigen erfarenhet av den svenska före-
tagsmarknaden kommer att komplettera och stärka det som 
24SevenOffice redan har i den branschen.

Den 29 januari ingick 24SevenOffice Group AB ett avtal om 
att förvärva 94,5% av 24SevenOffice US Inc och 51% av Mas-
terplan Inc och alla europeiska immateriella rättigheter till 
24SevenOffice-plattformen, för att utöka sin internationella 
räckvidd. Förvärvet säkrar potentialen för en större marknad 
för organisk internationell expansion och ökar omfattningen 
av potentiella förvärvsmål avsevärt. Masterplan har också 
utvecklat ett av de mest omfattande SaaS/molnbaserade 
produktions-/MRP/Inventory-systemen på marknaden idag. 
Detta är ny funktionalitet för 24SevenOffice och öppnar en 
ny och stor marknadsnisch. Köpeskillingen i Transaktionen 
uppgår till 200 MSEK. Köpeskillingen kommer att vara 170 
MSEK kontant och 30 MSEK i 24SevenOffice-aktier. Transak-
tionen slutfördes med verkan från andra kvartalet 2021.

Den 29 januari beslutade styrelsen för 24SevenOffice Group 
AB att emittera 7 025 760 nya aktier (”Den Riktade Nyemis-
sionen”). Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade 
Nyemissionen fastställdes till 42,7 SEK per aktie. Genom den 
Riktade Nyemissionen erhöll 24SevenOffice en likvid på 300 
MSEK före transaktionskostnader.

Den 27 april förvärvade 24SevenOffice den norska SaaS re-
kryteringsplattformen Karriere.no. Karriere.no har cirka 300 
betalande företagskunder och 2 500 registrerade företag. 
Avräkning för 51% av aktierna var 7,4 MNOK kontant.
Den 27 maj bytte 24SevenOffice Scandinavia AB namn till 
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24SevenOffice Group AB.

Den 23 juni placerades Optin Bank ASA, där 24SevenOffice 
Group AB har cirka 10 % av aktierna, i offentlig förvaltning i 
Norge av Finanstilsynet, vilket är en offentlig omstrukture-
ringsprocess. 24SevenOffice investerade cirka 19 MSEK för 
en 10-procentig andel i Optin Bank ASA, och denna inves-
tering redovisas som en nedskrivning av finansiella anlägg-
ningstillgångar i bokslutet för 2021.

Den 29 juni förvärvade 24SevenOffice Group AB all IPR 
utvecklad av Optin Bank ASA från den offentliga förvaltaren 
för 12,5 MNOK. Detta säkrar 24SevenOffice full kontroll över 
relevant teknologi för sina fintech-investeringar för B2B-be-
talningar och finansieringslösningar gentemot våra kunder 
och deras slutanvändare.

Den 25 augusti tillkännagav 24SevenOffice återlanseringen 
av den digitala betalningstekniken Pay by 24SevenOffice (ti-
digare kallad OptinPay), förvärvad från Optin Bank ASA. Pay 
by 24SevenOffice möjliggör uppskjuten betalning till våra 
kunders slutkunder, betalningslösningar för våra kunders
fakturor och online utcheckningslösning för 24SevenOffice 
webbshop och e-handelskunder. Framöver kommer hela 
kundportföljen av 24SevenOffice och andra partnersystem 
skräddarsydda för olika vertikaler och e-handel/utcheckning 
i appen att vara den huvudsakliga målgruppen för vidare 
utrullning av Pay by 24SevenOffice.

Den 27 september säkrade 24SevenOffice 51% gande av 
Oflow AS med en emission på 5 MNOK kontant. Oflow AS 
har utvecklat en 100 % molnbaserad inkassomjukvara som 
redan är integrerad med 24SevenOffice. Mjukvaran gör det 
möjligt för kunder att både skicka påminnelser direkt själva 
eller köpa en utlagd påminnelsetjänst från Oflow. Oflow har 
ett dotterbolag med inkassolicens i Norge. Detta gör det 
möjligt för kunder i 24SevenOffice att ha en helt integrerad, 
ett klick, inkassotjänst inom 24SevenOffice-portalen

Den 8 oktober förvärvade 24SevenOffice Group AB Smart-
bob AS. Smartbob AS har utvecklat Prisolve, ett 100 % moln-
baserat rapporteringssystem. Mjukvaran tillåter kunder att 
göra avancerad finansiell rapportering och är skräddarsydd 
för redovisningsbyråer, revisorer och corporate manage-
ment.

Den 25 oktober offentliggjorde 24SevenOffice Group AB 
ändringar av antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier 
och röster i 24SevenOffice har ändrats till följd av styrelsens 
beslut, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman, att 
emittera 702 576 aktier betalda genom kvittningsfordran. 
Emissionen löstes med hänsyn till den transaktion som of-
fentliggjordes den 29 januari 2021, där MSEK 30 av köpeskil-
lingen skulle regleras med aktier i 24SevenOffice Group AB, 

med en aktiekurs om 42,70 SEK per aktie.

Den 11 november tillträdde Eirik Aalvik Stranden som vd för 
24SevenOffice Group AB från Ståle Risa. Eirik hade varit an-
svarig för affärsutvecklingsavdelningen för 24SevenOffice de 
senaste 6 månaderna och är tidigare managementkonsult 
från Boston Consulting Group och EY. Ståle Risa kommer att
fortsätta i styrelsen och vara tillgänglig för att stödja Eirik 
under en övergångsperiod. Ståle Risa föreslås bli ny vice 
styrelseordförande i Bolaget efter sina egna ambitioner att 
fokusera mer på långsiktiga strategier och utveckling av nya 
affärsområden snarare än att fokusera på den operativa och 
dagliga verksamheten som VD.

Den 25 november sålde 24SevenOffice Group AB alla sina 
aktier i det svenska konsult- och redovisningsbolaget Creditè 
Consulting till sin strategiska partner ECIT AS. 24SevenOffi-
ce sålde 651 aktier, motsvarande 51% av de totala aktierna 
i Creditè Consulting, till ECIT AS för totalt 4 820 257 kr, med 
en ersättning om 4 720 257 kr kontant och 100 000 kr i 
ECIT-aktier.

Den 17 december genomförde 24SevenOffice det fram-
gångsrika utrullningsprojektet av AI-redovisningsplattformen 
tillsammans med HSB Affärsstöd. AI-plattformen hjälper 
till att automatisera större delen av redovisningsprocessen 
för inkommande fakturor med hjälp av avancerad AI-teknik. 
Projektet är nu överlämnat till drift och går in i en ny fas där 
24SevenOffice tillsammans med HSB kommer att fokusera 
på att maximera resultatet och synergierna för AI-plattfor-
men.

Det finns inga andra väsentliga händelser.
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Aktieägare Antal aktier Röster och kapital, %

R-VENTURE AS  30 316 573 44,61 %

SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI  6 100 000 8,98 %

MORGAN STANLEY AND CO LLC 4 403 532 6,48 %

THE NORTHERN TRUST COMPANY 2 863 660 4,21 %

TIN NY TEKNIK 2 600 000 3,83 %

GOLDMAN SACHS & CO LLC 2 298 654 3,38 %

STATE STREET BANK AND TRUST CO 2 147 603 3,16 %

EBIZ AS 1 495 216 2,20 %

BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 1 247 162 1,84 %

CBNY-NFS LLC 1 189 412 1,75 %

Övriga aktieägare 13 300 960 19,57 %

Totalt  67 962 772 100,00 %

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017*

(5 mån)

Nettoomsättning 210 985 168 366 143 095 106 071 14 571

Balansomslutning 784 134 456 720 136 910 113  548 71 969

Soliditet (%) 52,9 30,5 28,6 53,1 33,8

  

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017

(5 mån)

Nettoomsättning 15 364 15 363 13 076 11 121 2 617

Balansomslutning 815 250 493 008 134 314 126 084 119 613

Soliditet (%) 62,9 42,3 78,8 85,1 79,2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

*I realiteten endast 2 månader då dotterbolagen inkluderats i koncernen från och med den legala förvärvstidpunkten 8 november 
2017.

Ägarförhållanden per 31 december 2021
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Förändring av eget kapital (Tkr)

Koncernen Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet

kapital

Annat eget

kapital inkl.

årets resultat

Minoritets-

intresse

Totalt

Belopp vid årets ingång 6 023 134 886 -4 927 3 518 139 500

Nyemission 773 329 227 330 000

Emissionskostnader -15 084 -15 084

Konvertibla skuldebrev - eget kapitaldel 27 537 27 537

Förändring koncernens sammansättning 7 800 -1 599 6 201

Minoritet i förvärvade bolag -16 367 16 367 -

Omräkningsdifferens 1 624 2 332 3 956

Årets resultat -73 838 -3 709 -77 547

Belopp vid årets utgång 6 796 449 030 -58 172 16 910 414 564

Moderbolaget Aktie-

kapital

Överkurs

fond

Balanserat

resultat

Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 6 023 205 387 -1 133 -1 945 208 333

Disposition enligt beslut av årets 

årsstämma

-1 945 1 945 -

Nyemission 773 329 227 330 000

Emissionskostnader -15 084 -15 084

Årets resultat -10 563 -10 563

Belopp vid årets utgång 6 796 519 530 -3 077 -10 563 512 686

Förslag till till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust -3 077 457

Överkursfond 519 530 278

Årets förlust -10 562 951

505 889 870

disponeras så att

i ny räkning överföres 505 889 870

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
resultaträkning
Tkr

 

Not

 

2021-01-01

-2021-12-31

 

2020-01-01

-2020-12-31

Nettoomsättning 2 210 985 168 366

Övriga rörelseintäkter 3 4 994 6 908

 215 979 175 274

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -14 800 -11 540

Övriga externa kostnader 4, 5 -91 214 -58 305

Personalkostnader 6 -126 984 -88 906

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 7, 8, 9, 10 -52 077 -7 987

Övriga rörelsekostnader -210 -1 790

 -285 285 -168 527

Rörelseresultat -69 306 6 747

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 3 156 -

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11 -2 409 -2 168 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 12 -18 041 -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 9 239 1 884 

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -6 545 -4 277

 -14 600 -4 561

Resultat efter finansiella poster -83 906 2 185 

 

Skatt på årets resultat 15 -90 -2

Uppskjuten skatt 15 6 449 -2 079

Årets resultat -77 547 104

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -73 838 1 944

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -3 709 -1 840
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Koncernens
balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 12 274 5 403

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 8 251 542 -

Goodwill 9 16 988 17 744

 280 804 23 147

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 8 520 6 677

 8 520 6 677

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 30 3 756 6 556

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 17 737 17 922

Uppskjuten skattefordran 17 24 279 15 234

Andra långfristiga fordringar 18 1 392 2 671

 47 164 42 383

Summa anläggningstillgångar 336 488 72 206

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 41 279 16 581

Övriga fordringar 19 12 331 12 530

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 11 478 23 961

 65 088 53 072

 

Kassa och bank 21 382 558 331 441

Summa omsättningstillgångar 447 646 384 514

SUMMA TILLGÅNGAR 784 134 456 720
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Koncernens
balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 6 796 6 023

Övrigt tillskjutet kapital 449 030 134 887

Annat eget kapital inklusive årets resultat -58 172 -4 927

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 397 654 135 983

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande 16 910 3 517

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset 16 910 3 517

Summa eget kapital 414 564 139 500

Avsättningar

Uppskjuten skattskuld 17 6 514 -

Övriga avsättningar 31 506 -

38 020 -

Långfristiga skulder 22

Skulder till kreditinstitut 3 852 791

Övriga skulder 237 520 250 932

 241 372 251 724

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 11 933 16 879

Aktuella skatteskulder - 49

Övriga skulder 23 30 645 11 198

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 47 600 37 370

 90 178 65 496

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 784 134 456 720
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Koncernens
kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -83 906 2 185

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 25 69 370 10 785

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -14 536 12 971

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring kundfordringar -24 698 1 327

Förändring av kortfristiga fordringar 12 683 -21 501

Förändring leverantörsskulder -4 947 3 675

Förändring av kortfristiga skulder -17 014 -9 740

Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 512 -13 268

 

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 7 -11 482 -1 503

Förvärv av dotterföretag -181 262 -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 -2 104 -4 509

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 16 -17 382 -17 826

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2 979 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -209 250 -23 839

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 284 916 104 391

Upptagna lån 15 888 251 042

Amortering av lån - -24 084

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 300 804 331 350

 

Årets kassaflöde 43 041 294 243

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 331 441 37 858

Kursdifferens i likvida medel

Kursdifferens i likvida medel 8 076 -659

Likvida medel vid årets slut 382 558 331 441



11Årsredovisning 202124SevenOffice Group AB (publ) org.nr: 559120-8870

Moderbolagets
resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Nettoomsättning 2 15 364 15 363

 15 364 15 363

 

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 5 -16 843 -16 636

Personalkostnader 6 -75 -

 -16 918 -16 636

 

 

Rörelseresultat 26 -1 554 -1 273

 

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 1 510 7

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är

anläggningstillgångar 12 -17 234 -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 12 201 1 636

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -5 486 -2 315

-9 009 -672

Resultat efter finansiella poster -10  563 -1 945

 

Resultat före skatt -10 563 -1 945

 

Skatt på årets resultat 15 - -

Årets resultat -10 563 -1 945



1224SevenOffice Group AB (publ) org.nr: 559120-8870 Årsredovisning 2021

Moderbolagets
balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 27, 28, 29 342 445 117 386

Fordringar hos koncernföretag 31 342 591 79 380

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 30 12 794 12 794

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 100 17 826

 697 930 227 387

 

Summa anläggningstillgångar 697 930 227 387

 

Omsättningstillgångar

 

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 9 207 1 300

Övriga fordringar 26 24

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 6 429 8 816

 15 662 10 140

 

Kassa och bank 101 659 255 481

 

Summa omsättningstillgångar 117 321 265 621

 

SUMMA TILLGÅNGAR 815 250 493 008



13Årsredovisning 202124SevenOffice Group AB (publ) org.nr: 559120-8870

Moderbolagets
balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

Eget kapital 34, 35

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 796 6 023

 6 796 6 023

 

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 519 530 205 387

Balanserad vinst eller förlust -3 077 -1 133

Årets resultat -10 563 -1 945

 505 890 202 309

 

Summa eget kapital 512 686 208 333

 

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 17 142 16 004

Övriga skulder 22 257 693 250 270

Summa långfristiga skulder 274 835 266 274

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 449 8 369

Skulder till koncernföretag 23 983 7 176

Övriga skulder 3 081 1 390

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 216 1 466

Summa kortfristiga skulder 27 729 18 401

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 815 250 493 008
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Moderbolagets
kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -10 563 -1 945

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 4 499 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital -6 064 -1 945

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 998 -86 514 

Förändring av leverantörsskulder -7 920 8 191

Förändring av kortfristiga skulder 2 865 -699 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 121 -80 967

 

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -433 337 -18 749

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 720 91

Kassaflöde från investeringsverksamheten -428 617 -18 658

Finansieringsverksamheten

Nyemission 284 916 104 391

Upptagna lån - 250 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 284 916 354 391

Årets kassaflöde -153 822 254 766

Likvida medel vid årets början 255 481 715 

Likvida medel vid årets slut 101 659 255 481 
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Noter
Tkr

 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3).
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade 
med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Förskottsinbetalda licensintäkter redovisas i balansräkningen såsom förutbetalda intäkter.

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad suc-
cessiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med 
totala uppdragsutgifter.
 
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträk-
ningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen.
 
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett 
belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Om det är sanno-
likt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den 
befarade förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen.
 
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de 
fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad 
men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redo-
visas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara 
tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaff-
ningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden 
som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har 
mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma 
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

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

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetka-
pitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. 
 
Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisning-
en tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen 
har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens 
andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel.
 
Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.
 
Intresseföretag och Gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett be-
tydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat 
företag.
Gemensamt styrt företag är en juridisk person som två eller flera parter enligt ett avtal utövar ett gemensamt bestämman-
de inflytande över. 
 
Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvs-
analys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas 
under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av 
resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. 
Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i 
sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring 
av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.
 
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har omräknats 
till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser 
som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.
 
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den 
förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balans-
räkningen.
 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivnings-
procent tillämpas:
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Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  20 %
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 20 %
Goodwill      20 %

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Materiella anläggningstillgångar
Sollcellspaneler     10 %
Inventarier, verktyg och installationer         20-33 %  
     
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat 
sätt upphört.
 
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet 
när de uppkommer.

Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet 
när de uppkommer. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. 
Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunk-
ten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstill-
gångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. 
 

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska rister och fördelar som är förknippade med att äga 
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal. 
Samtliga leasingavtal är operationella leasingavtal och kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
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Inkomstskatter 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på tem-
porära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförts i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hän-
förlig till obeskattade reserver.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med 
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbe-
stämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Förtaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga 
långfristiga ersättningar till anställda
 
Avgiftsbestämda pensionsplaner
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen för-
pliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket 
normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

 
Eget kapital
Eget kapital består av följande poster:
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier. 
Överkursfond som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskost-
nader som sammanhänger med nyemission av aktier dras från överkursen, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskat-
teeffekter. 
Fond för utvecklingskostnader ökas årligen med det belopp som aktiverats avseende företagets eget utvecklingsarbete. 
Fondens minskas årligen med avskrivningen på det aktiverade utvecklingsarbetet.
Balanserad vinst/Ansamlad förlust, dvs. alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade ersättningar för innevarande 
och tidigare perioder samt förvärv av egna aktier.
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 
Koncernbidrag som lämnas till dotterföretag redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Erhållna koncernbi-
drag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som med-
fört 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.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslut-
ning.
 
Uppskattningar och bedömningar
Uppskjutna skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 169,8 MSEK där uppskjuten 
skattefordran 24,3 MSEK har redovisats som tillgång i balansräkningen.  Underskottsavdragen har ingen förfallotidpunkt.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

2021 2020

Nettoomsättningen per geografisk marknad

Norge 159 311 145 029

Sverige 44 420 17 586

Övriga länder inom EU 217 1 641

Övriga länder utanför EU 7 037 4 110

 210 985 168 366

 

Moderbolaget
 2021 2020

Nettoomsättningen per geografisk marknad

Norge 13 826 13 826

Sverige 1 536 1 536

 15 363 15 363
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Not 4 Leasingavtal
Koncernen
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 7 527 Tkr (4 098 Tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2021 2020

Inom ett år 5 990 4 041

Senare än ett år men inom fem år 2 117 4 490 

Senare än fem år - -

 8 106 8 531

Samtliga leasingavtal är operationella och i leasingkostnader ingår hyreskostnader för lokaler.

Not 5 Arvode till revisorer
Koncernen
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 2021 2020

RSM

Revisionsuppdrag 883 852

Övriga tjänster 85 14

 968 866

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 106 19

106 19

Not 3 Offentliga bidrag
Koncernen
 
I övriga intäkter ingår offentliga bidrag med 4 490 Tkr (6 541 Tkr).
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Moderbolaget
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2021 2020

RSM Stockholm AB

Revisionsuppdrag 506 402

 506 402

Not 6 Anställda och personalkostnader
 Koncernen

2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 63 46

Män 105 61

 168 107

 

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 5 831 3 378

Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör 564

Övriga anställda 96 626 68 400

 103 022 71 778

 

Sociala kostnader  

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 507 74

Pensionskostnader för övriga anställda 2 997 1 924

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 18 861 12 206

 22 365 14 204

 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 125 387 85 982

 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 7 % 25 %

Andel män i styrelsen 93 % 75 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 7 % 25 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 93 % 75 %

  Avtal om avgångsvederlag

  Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare.
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Moderbolaget
2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor - -

Män - -

 - -

 

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 75 -

 75 -

 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 75 -

 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 25 % 25 %

Andel män i styrelsen 75 % 75 %

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten
Koncernen 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 8 027 7 270

Årets aktiveringar/nyanskaffningar 11 482 1 503

Omräkningsdifferens 740 -747

Förvärv av dotterföretag 4 860 -

Omklassificeringar -6 919 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 191 8 027

  

Ingående avskrivningar -2 624 -1 454

Omklassificeringar 780 -

Årets avskrivningar -3 585 -1 345

Omräkningsdifferens -162 175

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 590 -2 624

Ingående nedskrivningar - -

Årets nedskrivningar -327 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -327 -

 

Utgående redovisat värde 12 274 5 403
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Not 9 Goodwill
Koncernen

2021 2020

 

Ingående anskaffningsvärden 28 424 31 179

Inköp 5 197 -

Försäljningar/utrangeringar -2 529

Omräkningsdifferens 1 922 -2 755

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 014 28 424

 

Ingående avskrivningar -10 680 -5 541

Försäljningar/utrangeringar 1 580

Årets avskrivningar -6 101 -5 574

Omräkningsdifferens -826 434

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 026 -10 680

Utgående redovisat värde 16 988 17 744

 

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter
Koncernen 2021 2020

 

Ingående anskaffningsvärden - -

Inköp 280 273

Omklassificeringar 6 919

Omräkningsdifferens 6 949

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 294 141 -

 

Ingående avskrivningar - -

Omklassificeringar -780

Årets avskrivningar -40 314

Omräkningsdifferens -1 505

Utgående ackumulerade avskrivningar -42 599 -

Utgående redovisat värde 251 542 -
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
 Koncernen

 2021 2020

 

Ingående anskaffningsvärden 8 136 4 276

Inköp 2 104 4 509

Förvärv av dotterföretag 1 006 -

Försäljningar/utrangeringar -82 -144

Omräkningsdifferens 650 -505

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 814 8 136

 

Ingående avskrivningar -1 459 -609

Försäljningar/utrangeringar 65 144

Årets avskrivningar -1 750 -1 069

Omräkningsdifferens -150 75

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 294 -1 459

 

Utgående redovisat värde 8 520 6 677

Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 Koncernen

 2021 2020

 

Ingående anskaffningsvärden 6 556 8 821

Omräkningsdifferens -392 -97

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 164 8 724

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag -2 409 -2 168

Utgående ackumulerade eliminering -2 409 -2 168

Utgående redovisat värde 3 756 6 556

Moderbolaget 2021 2020

 

Ingående anskaffningsvärden 12 794 12 794

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 794 12 794

Utgående redovisat värde 12 794 12 794
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Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

 2021 2020

 

Övriga ränteintäkter 1 944 199

Kursdifferenser 6 487 1 685

8 432 1 884

 

Moderbolaget 2021 2020

Kursdifferenser 12 201 1 636

12 201 1 636 

 2021 2020

 

Övriga ränteintäkter 5 113 1 797

Kursdifferenser 1 432 2 480

6 545 4 277

Moderbolaget 2021 2020

Övriga räntekostnader 4 822 -

Kursdifferenser 664 2 315

5 486 2 315 

Not 12 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

 2021 2020

 

Nedskrivningar -18 041 -

-18 041 -

 

Moderbolaget 2021 2020

Räntor 807

Nedskrivningar -18 041 -

Räntor 807 tkr avser ränteintäkt från andra företag i koncernen.

-17 234 -
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Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2021 2020

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 90 -2

Uppskjuten skatt -6 449 -2 079

Totalt redovisad skatt -6 359 -2 081

2021 2020

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -83 906 2 185

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 17 285 21,40 -468

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -3 768 -35

Ej skattepliktiga intäkter 311 8

Under året utnyttjande av tidigare års under-

skottsavdrag -4 500 3 294

Årets underskott för vilka uppskjuten 

skattefordran inte redovisats -12 921 -2 725

Skatteeffekt skillnad utländsk skattesats 317 -77

Övriga skattemässiga justeringar 3 366 -

Redovisad effektiv skatt 0,11 90 0,08 -2

Ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 169,8 mkr (103,2 mkr).

Underskotten har ingen förfallotidpunkt.

Moderbolaget 

2021 2020

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt - -

Uppskjuten skatt - -

Totalt redovisad skatt - -

2021 2020

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -10 563  -1 945

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 2 176 21,40 416

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -3 763 -

Ej skattepliktiga intäkter 311  2

Årets underskott för vilka uppskjuten skattefor-

dran inte redovisats -1 831

 

-418

Övriga skattemässiga justeringar 3 107 -

   

Redovisad effektiv skatt 0,00 - 0,00 -

Ackumulerade underskottsavdrag uppgår till  15,4 mkr (8,0 mkr). 

Underskotten har ingen förfallotidpunkt.

Avstämning av effektiv skatt
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 922 106

Inköp 17 382 17 826

Omräkningsdifferens 474 -10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 778 17 922

 

Ingående nedskrivningar - -

Årets nedskrivningar -18 041

Utgående ackumulerade nedskrivningar -18 041 -

Utgående redovisat värde 17 737 17 922

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 826 -

Inköp 315 17 826

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 141 17 826

  

Ingående nedskrivningar - -

Årets nedskrivningar -18 041

Utgående ackumulerade nedskrivningar -18 041 -

Utgående redovisat värde 100 17 826
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Not 17 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
 Koncernen

 Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

2021-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag 24 279 - 24 279

Uppskjuten skatt på avskrivning på övervärde -5 911 -5 911

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver -603 -603

24 279 -6 514 17 765

 

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

2020-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag 15 234 - 15 234 

15 234 - 15 234

Förändring av uppskjuten skattefordran Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträk.

Redovisas mot
eget kapital

Belopp vid

årets utgång

Skattemässiga underskottsavdrag 15 234 5 047 3 997 24 279

Uppskjuten skatt på avskrivning på övervärde - 1 402 -7 312 -5 911

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver - - -603 -603

15 234 6 449 -3 918 17 765
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Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen

 2021-12-31 2020-12-31

 

Förutbetalda kostnader 7 987 15 996

Upplupna intäkter 3 491 7 965

11 478 23 961

 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda kostnader 6 429 8 816

6 429 8 816

Not 18 Andra långfristiga fordringar
 Koncernen

 2021-12-31 2020-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden 2 671 2 974

Tillkommande fordringar 37 2

Förvärv/försäljning av dotterföretag -391 -

Omklassificeringar -990 -

Omräkningsdifferens 65 -204

Avgående fordringar - -101

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 392 2 671

  

Utgående redovisat värde 1 392 2 671

Not 19 Övriga fordringar
Koncernen

Övriga fordringar ingår 2 748 Tkr (2 227 Tkr) avseende övriga fordringar på närstående bolag.



3024SevenOffice Group AB (publ) org.nr: 559120-8870 Årsredovisning 2021

Not 22 Långfristiga skulder
 Koncernen

 2021-12-31 2020-12-31

 

Skulder till kreditinstitut 3 852 791

Konvertibelt lån 219 784 250 000

Övriga skulder 17 735 932

241 372 251 724

Skulder til kreditinstitut förfaller tidligare än fem år efter balansdagen.

Konvertibelt lån förfaller längre än fem år efter balansdagen.

Övriga skulder förfaller 12,3 mkr längre än fem år efter balansdagen och resterande 5,4 mkr förfaller tidligare än fem år efter balansdagen.

Konvertibelt lån 250 mkr förfaller till betalning 2027-12-31 och löper med en ränta på 1,5 % under åren 2021-2024, 3,5 % under år 2025 och 5,5 % 

under åren 2026-2027. Konvertibelt lån inklusive emsissionskostnad 7,5 mkr har i koncernredovisning 2021-12-31 redovisats till upplupet anskaf-

fningsvärde till kalkylräntan 5,5% där lånedelen uppgår till 219,8 mkr och eget kapital delen uppgår till 27,5 mkr, se även rapporten förändring eget 

kapital. Föregående år redovisades konvertibelt lån inklusive emissionskostnad till anskaffningsvärde. För årsredovisning 2021 har detta inte hanterats 

enligt rättelse av fel dvs ingående balanser för långfristiga skulder och eget kapital har inte korrigerats. Effekten av om föregående år hade redovisats 

till upplupet anskaffningsvärde till kalkylräntan 5,5 % hade varit att lånedelen hade uppgått till 203,4 mkr och eget kapital delen hade uppgått til 39,1 

mkr och en effekt på 2021 resultat med -7,8 mkr (skillnaden mellan nuvarande redovisade lånekostnad -4,8 mkr och 12,6 mkr som hade varit 2021 

lånekostnad vid en rättelse av ingående balanser).

Not 21 Checkräkningskredit
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 500 700

Utnyttjad kredit uppgår till - -

 Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

 

Konvertibelt lån 253 750 250 000

Övriga skulder 3 943 270

257 693 250 270

Konvertibelt lån förfaller längre än fem år efter balansdagen.

Övriga skulder förfaller tidigare an fem år efter balansdagen.
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Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen

 2021-12-31 2020-12-31

 

Upplupna löner 5 027 4 591

Upplupna semesterlöner 10 425 7 379

Förutbetalda intäkter 20 724 15 673

Övriga upplupna kostnader 11 421 10 086

47 598 37 730

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Upplupna kostnader 216 1 466

216 1 466

Not 23 Övriga skulder
 Koncernen

Övriga skulder ingår 11 159 Tkr ( 1 240 Tkr) avseende övriga skulder till närstående bolag.

Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 Koncernen

 2021-12-31 2020-12-31

 

Avskrivningar 52 077 7 987

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -3 156 -

Nedskrivningar av anläggningstillgångar 18 041 -

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 409 2 168

Övriga rörelsekostnader - 630

69 370 10 785

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 17 234 -

Kursvinster -11 907 -

Resultat från koncernföretag -1 510 -

Kursförluster 664

4 481 -
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 2021-12-31 2020-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden 117 386 115 925

Förvärv 228 638 1 553

Försäljning -3 580 -91

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 342 445 117 386

Utgående redovisat värde 342 445 117 386

Not 27 Andelar i koncernföretag
 Moderbolaget

Not 26 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
 Moderbolaget

 2021 2020

 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 85,77 % 84,82 % 

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 100,00 % 100,00 % 
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Not 28 Upplysningar om förvärv och försäljning av koncernföretag
Koncernen

Den 15 januari 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i Exicom Software AB och Copernicus AB.

Den 1 april 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i 24SevenOffice MRP AS som i sin tur äger 51% 
av aktierna i Masterplan ERP Inc.I juli förvärvades ytterligare 24,5% av aktierna i Masterplan ERP inc och Group AB äger
därmed vid utgången av året 75,5% av Masterplan ERP.

Den 1 april 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i 24SevenOffice NC AS som i sin tur ger 20% av 
aktierna i 24SevenOffice US Inc. Ägandet i 24SevenOffice US Inc uppgår därmed till 94,5% genom 74,5% via 24SevenOf-
fice MRP AS och 20% via 24SevenOffice NC AS.

Den 1 maj 2021 förvärvade 24SevenOffice Norway AS 51% av aktierna i Karriere.no AS.

Den 8 oktober 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i Smartbob AS.

Den 5 oktober 2021 förvärvade 24SevenOffice Norway AS 51% av aktierna i Oflow AS som i sin tur ger 100% av aktierna 
i Inkassopartner AS.

Den 11 november 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i ViaOss AS. ViaOss AS erbjuder kombi-
nerade kontorstjänster.

Den 25 november 2021 sålde 24SevenOffice Group AB sitt innehav 51% aktierna i Credit Consullting AB.

Minoritetens andel av det förvärvade företagets tillgångar och skulder, inklusive goodwill eller negativ goodwill har vär-
dets till verkligt värde och vid förvärv av icke noterade bolag är minoritetens andel beräknad enligt förenklingsregeln dvs 
en proportionering.

För vidare beskrivning av förvärvade eller sålda företag, se beskriving i förvaltningsberättelsen.

Moderbolaget
Den 15 januari 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i Exicom Software AB och Copernicus AB.

Den 1 april 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i 24SevenOffice MRP AS som i sin tur äger 51% 
av aktierna i Masterplan ERP Inc och 74,5% av aktierna i 24SevenOffice US Inc. I juli förvärvades ytterligare 24,5% av 
aktierna i Masterplan ERP inc och 24SevenOffice Group AB äger därmed vid utgången av året 75,5% av Masterplan ERP.

Den 1 april 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i 24SevenOffice NC AS som i sin tur äger 20% av 
aktierna i 24SevenOffice US Inc. Ägandet i 24SevenOffice US Inc uppgår därmed till 94,5% genom 74,5% via 24SevenOf-
fice MRP AS och 20% via 24SevenOffice NC AS.

Den 8 oktober 2021 förvärvade 24SevenOffice Group AB 100% av aktierna i Smartbob AS.

Den 25 november 2021 sålde 24SevenOffice Group AB sitt innehav 51% aktierna i Credit Consullting AB.

För vidare beskrivning av förvärvade företag, se beskriving i förvaltningsberättelsen.
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Not 30 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen

Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört

värde (Tkr)

Org.nr Säte

Namn

24SevenFinans AS 49 % 49 % 3 756 915006620 Skien

3 756

Moderbolaget
Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört

värde (Tkr)

Org.nr Säte

Namn

24SevenFinans AS 49 % 49 % 12 794 915006620 Skien

12 794

 

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Namn

24SevenOffice Sweden AB 556566-5881 Stockholm 8 387 -271

24SevenOffice Norway AS 995251094 Fornebu 22 691 -13 332

Busy Technologies AS 927688913 Fornebu -1 565 -2 713

Exicom Software AB 556728-3584 Stockholm 9 229 47

Copernicus AB 556589-1818 Stockholm 102 -2

24SevenOffice MRP AS 990632901 Fornebu 7 630 -80

24SevenOffice NC AS 995856166 Fornebu -37 -201

Smartbob AS 920411584 Oslo 2 548 -265

Busy Tech Holding AS 927444011 Fornebu 590 305

Kapitalandel Rösträttsandel Antal
andelar

Bokfört

värde

Namn

24SevenOffice Sweden AB 100% 100% 981 613 31 366

24SevenOffice Norway AS 100% 100% 1 220 000 77 739

Busy Technologies AS 50,3% 50,3% 37 051 4 702

Exicom Software AB 100% 100% 3 000 37 371

Copernicus AB 100% 100% 100 000 100

24SevenOffice MRP AS 100% 100% 1 000 90 003

24SevenOffice NC AS 100% 100% 100 82 711

Smartbob AS 100% 100% 13 074 18 438

Busy Tech Holding AS 100% 100% 37 051 15

342 445

Not 29 Specifikation andelar i koncernföretag
 Moderbolaget
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Not 31 Fordringar hos koncernföretag
 Moderbolaget

 2021-12-31 2020-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden 79 380 -

Tillkommande fordringar 263 211 79 380

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 342 591 79 380

Utgående redovisat värde 342 591 79 380

Not 32 Transaktioner med närstående 
Koncernen 

 2021-12-31 2020-12-31

Transaktioner med närstående (TSEK)

Inköp av tjänster från närstående 3 326 4 926

Försäljning av tjänster till närstående 44 10

Fordran på närstående 3 2 716

Skuld till närstående 1 288 1 279

4 660 8 931

Partneravtal med närstående träffas med företag 24SevenOffice Group AB vill ha ett nära samarbete med kopplat till teknisk kunnande och marknads-

relaterade områden. Det betyder att bägge parter använder varandras system, produkter och kundportföljer för att vara lika fördelaktiga som möjligt 

för bägge parter. Samtliga avtal är upprättade på marknadsmässiga villkor.

Not 33 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen 

 2021-12-31 2020-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Kundfordringar med säkerhetsrätt för skulder till kreditinstitut 33 123 22 960

Spärrade bankmedel 7 529 2 615

Företagsinteckningar 2 880 1 200

Garantier 1 743 841

Borgen 12 305 -

57 581 27 617

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Garantier 50 50

Borgen avseende dotterföretag skuld 12 305 -

12 355 50
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Not 34 Antal aktier och kvotvärde
 Moderbolaget

 2021-12-31 2020-12-31

 

Antal aktier 67 962 772 60 234 436

Kvotvärde 0,1 0,1

Not 35 Disposition av vinst eller förlust
 Moderbolaget

 2021-12-31

Förslag till vinstdisposition  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust -3 077 457

Överkursfond 519 530 278

Årets förlust -10 562 951

505 889 870

Disponeras så att i ny räkning överföres 505 889 870

Not 36 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Koncernen/Moderbolaget

Den 28 januari förvärvade 24SevenOffice Group AB samtliga aktier i det danska molnbaserad HR-mjukvaruföretaget 
Innomate A/S, för totalt 13 500 000 DKK avräknat till 100 % kontant. Innomate hade cirka 5 MDKK i intäkter och något 
positivt EBITDA för 2021. Innomate A/S har utvecklat en modulbaserad ”end-to-end” automatiserad HR SaaS-lösning. 
Mjukvaran består av moduler för organisation, onboarding, dialoghantering, administration, rekrytering, kursadministra-
tion och kompetenshantering och möjliggör automatiserade arbetsflöden för medelstora och stora företag för att hjälpa 
anställda från onboarding till offboarding. Förvärvet kommer både att fungera som en strategisk spjutspets för 24Seven-
Offices satsning på den danska marknaden, samt öka och stärka det befintliga produkterbjudandet i 24SevenOffice.

Den unika kombinationen av HR och rekrytering, tillsammans med de befintliga löne-, betalnings- och finansieringssyste-
men kommer att skapa betydande synergier och öppna upp för nya intäktsströmmar, genom skräddarsydda och personliga 
produkter direkt till de flera hundra tusen anställda hos 24SevenOffices kunder, som t.ex. kreditlinjer och paytech/fintech, 
pensions- och försäkringsplaner.

Det finns inga andra väsentliga händelser.
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Underskrifter

Stockholm 12 april 2022.

Ståle Risa      Madeleine Lindblom
Styrelseledamot      Styrelseledamot
   
   
   
Lars Henrik Vilselius     Karl-Anders Grönland
Styrelseledamot      Styrelseordförande
   
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2022.
 
RSM Stockholm AB 
 
 
 
Anneli Richardsson 
Auktoriserad revisor



 

REVISIONSBERÄTTELSE 24SevenOffice Group AB (Publ) år 2021 
Till bolagsstämman i 24SevenOffice Group AB (Publ), org.nr. 559120-8870 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
24SevenOffice Group AB (Publ) för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av 24SevenOffice Group AB (Publ)s och dess 
dotterföretags finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för 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 24SevenOffice 
Group AB (Publ) 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 upprättas och att den 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 som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets 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. 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen 
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 
24SevenOffice Group AB (Publ) 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 24SevenOffice Group AB (Publ) 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
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 
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. 

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, eller 
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
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 12 april 2022 

RSM Stockholm AB 

 
Anneli Richardsson  
Auktoriserad revisor  
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