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Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008.  
Codemill startade som ett konsultbolag som erbjöd olika tekniska 
tjänster och byggde videoprodukter till några av världens största  
video- och mediebolag. Under de senaste åren har Codemill utvecklat 
en egen, modulär och molnbaserad mjukvara - Accurate Video, för att 
effektivisera produktion och distribution av video och film, allt från 
redigering, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. 
Bolaget integrerar även AI i sin programvara för att effektivisera och 
förenkla olika arbetsströmmar inom videoproduktion och distribution.

Codemill  
i korthet
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Codemill erbjuder idag den molnbaserade  
programvaran som en licens- eller prenumerations-
tjänst, serviceavtal samt tillhörande konsulttjänster 
efter kundernas behov. Den första egna produkten,  
Accurate Player, levererades till Sony Pictures i  
Los Angeles 2016 och Codemill har idag ramavtal med 
några av världens största mediebolag såsom Amazon, 
Viacom, Disney och Warner Brothers.

Affärsmodell
Codemills affärsmodell är uppdelad i fyra delar: 
produkterbjudande till stora företag (SaaS Large 
Enterprises), konsulttjänster till stora företag  
(Professional Services Large Enterprises), partner-
samarbeten och integrationer (partnerstrategi) 
samt produkterbjudande till små och medelstora 
bolag (SaaS SME).

Saas Large Enterprises
Codemills produkterbjudande till större företag utgörs 
av den egna produktsviten som kan köpas antingen 
i en färdigpaketerad version (s.k. off-the-shelf) med 
vissa utvalda moduler eller som en specialanpassad 
version där kunden själv väljer olika moduler som sätts 
samman och anpassas för kundens specifika behov 
och arbetsflöden. Kunderna betalar en licens- eller 
prenumerationsavgift per månad eller år baserat 
antingen på antal användare eller användning, tex antal 
videofiler som laddas upp och/eller bearbetas.

Professional Services Large Enterprises
När de större kunderna väljer att köpa en  
specialanpassad version av produktsviten erbjuder 
Codemill kundanpassningar och integrering i  
kundernas IT-miljö. Dessa kundanpassningar säljs 
som konsulttjänster med en debitering per timme 
eller projekt. 

Partnerstrategi
Vår strategi i består i en kombination av direkt-
försäljning mot framförallt de större kunderna 
i vår bransch, men också partnersamarbeten 
för snabbare tillväxt och enklare nå ut till större 
målgrupper.  Vår partnerstrategi inkluderar både 
det återförsäljarnätverk som kopplas till Cantemo, 
men också nischade plattformar såsom SDVI:s 
Rallyt och molnleverantören AWS.

SaaS SME
Codemills produkterbjudande till små och medel-
stora bolag utgörs enbart av den färdigpaketerade 
versionen av produktsviten som köps off-the-shelf 
från molnbaserade plattformar såsom AWS Market-
place. Kunderna betalar en månadsavgift per antal 
användare eller baserat på användning.
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Produkter
Accurate Video
Accurate Video är en webbaserad plattform för 
videoproduktion skapad för mediebolag och andra 
bolag som arbetar med videoproduktion av olika 
slag, t.ex. produktionsbolag och reklambyråer.  
 Plattformen riktar sig enbart till de som  
professionellt arbetar med videoproduktion, och 
inte till privat personer eller slutkonsumenter.

Artificiell intelligens (AI) integreras  
i produkterna
AI-tjänsten Amazon Rekognition är sedan 2021 
fullt integrerad i Accurate Video som säljs via 
AWS Marketplace. Kunder använder AI-tjänsterna 
i Accurate Video för att automatisera manuella 
arbetsflöden inom videoproduktion till en av sina 
streamingtjänster. 
 Codemills produkterbjudande är modulärt, vilket 
innebär att olika moduler kan sättas samman och 
adderas efter kundernas behov. Produktsviten består 
av videospelaren Accurate Player samt modulerna 
Validate, View, Edit, Poster, och Review.

Accurate Player
Grunden i Codemills produkterbjudande är  
Accurate Player, vilket är en molnbaserad  
videospelare med garanterad s.k. frame accuracy. Att 
produkten är molnbaserad innebär att användaren 
arbetar i en lågupplöst kopia av videofilen direkt i 
webbläsaren medan originalfilen ligger i molnet. Frame 
accuracy innebär att användaren är garanterad att alla 
justeringar som görs i varje enskild bildruta i webb-
läsaren direkt avspeglas i originalfilen i molnet, vilket 
ökar kvaliteten i synnerhet om man är flera personer 
inblandade i videoproduktionen. 
  Accurate Player består av en rad olika komponenter, 
förutom själva spelaren, såsom en tidslinje, s.k. 
timeline, som kan hantera stora mängder metadata, 
ljudnivåmätare m.m. Accurate Player och produkt-
sviten kan integreras i kundens befintliga tekniska 
infrastruktur. Både Accurate Player och dessa  
komponenter erbjuds även till kunder för att utveckla 
helt skräddarsydda lösningar.

Cantemo
Cantemo ™ är en väletablerad mediahanterings 
plattform (MAM) inom enterprise- och TV-
marknaden. Cantemo hjälper kunderna få ordning 
och struktur i sitt mediabibliotek genom bland 
annat indexering, transkodering och annotering.  
 Cantemo kan installeras både i molnet, on- 
premise, eller i hybrid (d.v.s delar i molnet och delar 
on-premise). Värdet för kunden blir en plattform 
som hanterar kundens specifika mediaflöden på ett 
automatiserat och friktionsfritt sätt.  
  Cantemo är en extremt flexibel och öppen  
plattform som kan anpassas till slutkundens specifika 
behov. Plattformens plugin-infrastruktur möjliggör 
anpassningar och inte grationer av kundens  
existerande programvaror och IT-infrastruktur utan 
att vara beroende av själva leverantören.
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VD-ordet

Rickard Lönneborg
VD Codemill AB (publ)

År 2021 har varit ett otroligt spännande år och 
inneburit en viktig milstolpe för Codemill då vi 
i juni tog klivet in på börsen. Vi har under året 
satsat mycket på vår produktutveckling och 
utvecklat vår organisation för att stå starka inför 
kommande år. Vi förvärvade också bolaget 
Cantemo för att ytterligare stärka vår befintliga 
produktportfölj och kundbas. 

Under året har vi fortsatt tagit oss igenom en  
global pandemi där vi i organisationen anpassat och 
utvecklat det digitala samarbetet. De fördelar vi ser 
med det är att vi enklare kan träffa nya medarbetare, 
partners och kunder helt digitalt vilket snabbar upp 
processer. Under året har vi även utökat vår globala 
närvaro då vi rekryterat erfarna säljare i USA och UK.

Jag hade i början på 2022 möjlighet att resa till USA  
och träffa kunder på plats. Några tydliga och positiva 
budskap jag fick med mig tillbaka var att vi byggt upp 
ett gott rykte inom branschen och att filmbolagen 
höjt upp tempot på produktionerna igen. De stora 
streaming plattformarna slåss om tittarna och för 
att behålla intresset så krävs ett konstant flöde av 
nytt innehåll. 

Ett sätt att snabbare, säkrare och mer effektivt  
kunna spela in avancerade scener är virtuella  
studios. Genom bland annat dataspelsteknik kan en 
studio i LA spela in scener som utspelar sig både i 
öken, rymd eller vilken miljö man kan tänka sig. De 
få virtuella studios som finns går idag för högtryck. 
Codemills produkter är relevanta även för dessa 
aktörer och vi utforskar möjligheterna till att snabbt 
kunna anpassa produkterna ytterligare för just dessa 
typer av produktioner. 

Under året lanserade vi Accurate.Video Edit vilket 
togs emot positivt hos kunderna. Vi arbetar nu 
på att få på plats färdiga integrationer med andra 
egna produkter  såsom Cantemo, men också  
partners, t.ex. SDVI. Vi har utvecklat  
Accurate.Video vidare i högt tempo, med störst 
fokus på Validate och Edit inför kommande  
versionssläpp under 2022. 

Cantemo 5.1 släpptes i oktober, där vi lanserade 
integrationer med både Accurate.Video Validate 
och Accurate.Video Poster, men också flertalet 
förbättringar såsom en förnyad panel för video-

redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro. 
Vi har fortsatt satsa inom försäljning och 
marknadsföring, främst mot USA och Europa men 
även mot Japan, där en lokal partner visade upp 
våra produkter på InterBEE-mässan i Tokyo.
 
Under slutet av 2021 fortsatte vi att utöka affärerna 
mot befintliga kunder. Genom förvärvet av Cantemo 
har vi utökat kundbasen och har under slutet av 2021 
ökat försäljningen mot flertalet kunder såsom The 
Economist, The Telegraph och London Symphony 
Orchestra. Dessa affärer kommer att ge effekt på 
intäkterna under 2022.

Under året har vi också förnyat och utökat avtalen 
med några av våra stora kunder såsom Disney och 
ViacomCBS vilka båda idag använder både Cantemo 
och Accurate.video-produkterna som en viktig del i 
leveranskedjan av sina filmer och tv-program. 

Under året har vi gjort stora satsningar på produkt-
utveckling istället för konsultförsäljning vilket har 
resulterat i ett lägre kassaflöde. Detta är en medveten 
satsning och vi kommer under det kommande året ha 
fokus på att öka försäljningen av våra produkter och 
tjänster runt dessa. Därför är det glädjande att vi  
under slutet av 2021 sett en stark efterfrågan från 
nya kunder samtidigt som  
befintliga kunder och  
partners vill diskutera 
utökade samarbeten.

Jag vill passa på att  
tacka alla aktieägare för 
året som gått och hälsar 
alla nya varmt välkomna!
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Andelarna i det delägda dotterbolaget Adlede AB 
delades ut till 100% 2021-03-31.

Codemill noterades på Nasdaq First North den  
18 juni 2021 och genomförde i samband med det en 
emission om 47,5 MSEK före emissionskostnader.

Codemill förvärvade den 16 juni samtliga aktier  
i Cantemo AB. Cantemo är ett svenskt techbolag 
som erbjuder tjänster och produkter inom  
mediahantering.
 Bolaget har sitt säte i Stockholm och grundades 
2010. Cantemo utvecklar och säljer tjänster inom 
IT- och mediasektorn.
 Genom Codemills förvärv av Cantemo ser vi 
möjligheter till korsvis försäljning av produkter och 
lösningar till respektive bolags kundbas, vilket på 
sikt bedöms öka intäkterna.

Flera strategiska affärer genomfördes under 2021 
bland annat med ett FAANG-bolag och  
ZDF Enterprises. 

2021 i korthet

Codemill lanserade ett molnbaserat video-
redigeringsverktyg, Accurate.Video Edit som  
möjliggör för användare att arbeta
effektivt i webbläsaren.

Flertalet säljare rekryterades både i Sverige, USA 
och UK för att möta den ökade efterfrågan.

Covid-19 har till viss mån påverkat vår försäljning 
negativt i och med att mässor och kundbesök 
har begränsats, samt att kunder valt att undvika 
investeringar.

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen

 
2021

 
2020

 
2019

Nettoomsättning 34 637 30 197 34 817

Resultat efter finansiella poster -27 511 -15 288 - 7 219

Soliditet (%) 63 55 45
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Styrelsen och verkställande direktören  
för CodeMill AB (publ) avger följande  
årsredovisning och  koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2021. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 
Information om verksamheten 
Codemill AB startades under 2008 och erbjuder 
system- och produktutveckling inom IT. Företaget 
arbetar främst med stora internationella företags-
kunder som är i behov av spetskompetens inom 
videoteknik i mediebranschen. 
  Codemill erbjuder skräddarsydda helhetslösningar 
som inkluderar både egna produkter, nyutveckling 
och tredjeparts produkter.  
 Arbetet sker företrädesvis med agila metoder 
där målsättningen är att leverera tidigt med  
kundnytta i fokus. 
 Codemill bildades efter en avknoppning från Umeå 
Universitet och har sedan dess satsat på ledande  
forskning och utveckling inom videoteknik vilket även 
har resulterat i egen produktutveckling, främst i  det 
helägda dotterbolaget Accurate Player AB.  
  Dotterbolaget Accurate Player AB utvecklar och 
säljer digitala produkter mot media- och tv-kunder.  
Koncernens första spjutspetsprodukt Accurate 
Player som utvecklats under de senaste åren är 
idag en världsledande spelare för de globala media-
bolagens media supply chain och videoproduktion. 
Under året har produktportföljen, kallad Accurate 
Video, vidareutvecklats för att möta efterfrågan kring 
molnbaserad videoproduktion och distribution.  
 Dotterbolaget Cantemo AB erbjuder tjänster och 
utvecklar produkter inom mediahantering. 
   Företaget har sitt säte i Umeå.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för året uppgick till 34 637 
KSEK (30 197). Ökningen kommer främst från det 
förvärvade bolaget Cantemo. Vi har satsat mer 
på produkt utveckling under året än på konsult-
tjänster vilket även har haft negativ effekt på 
helårets nettoomsättning.

Kostnader
Rörelsekostnaderna för året uppgick till 82 920 
KSEK (60 297). Ökningen härrör främst till ökade 
personalkostnader, kostnader i samband med 
IPO:n samt avskrivningskostnader av de imma t-
eriella anläggningstillgångarna.

Resultat
Rörelseresultatet för året var -27 610 KSEK (-14 604).
Resultatet för året var -28 824 KSEK (-15 623).

Investeringar
Under året har investeringar gjorts i produk-
tutveckling med 17 459 KSEK (13 641 KSEK).

Kassaflöde, likviditet och
finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under året till -15 538 KSEK (-4 635).
  Kassaflödet uppgick under året till 1 390 KSEK 
(24 149).

Medarbetare
Medeltalet sysselsatta för året var 77 (64) personer.

Optionsprogram
Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram 
är att främja bolagets långsiktiga intressen genom 
att motivera och belöna bolagets ledande  
befattningshavare och övriga medarbetare i  
linje med aktieägarnas intressen. Det finns för 
närvarande ett aktivt program i bolaget. 
 Optionsprogrammet löper ut år 2028, antal  
optioner uppgår till 6 707 st och ger innehavare rätt 
att teckna 33 535 aktier under tiden 3 maj  
2021-28 maj 2028. Fullt utnyttjande av optionerna 
skulle innebära en utspädning för befintliga  
aktieägare om 0,2 procent. De flesta optioner i  
programmet har utnyttjats.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Code-
mills verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta 
relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. 
De väsentligaste riskerna är främst relaterade till affärs- 
och verksamhetsrisker rörande kundkoncentration 
och risker relaterade till produktutveckling. Vidare 
branschrelaterade risker relaterade till konkurrens och 
marknadens utveckling. 
 För utförligare beskrivning av risker hänförliga till 
Bolaget och dess aktier hänvisas till noteringspros-
pektet.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut 
Styrelsen följer utvecklingen avseende corona-
pandemin och utvärderar löpande hur detta kan 
komma att påverka företagets verksamhet på kort 
och lång sikt. 
 Bolaget har efter räkenskapsårets slut tecknat 
flera större kundavtal rörande licens- och support-
avtal samt konsulttjänster.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående  
vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst     -10 647 867
Överkursfond      99 790 891
Årets förlust      -27 265 290

Disponeras så att i ny räkning överföres   61 877 734

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  
resultat- och balansräkningar samt kassaflödes analyser med noter.

Flerårsöversikt (Tkr)
Moderbolaget

 
2021

 
2020

 
2019

 
2018

 
2017

Nettoomsättning 46 715 40 283 44 468 47 151 44 311

Resultat efter finansiella poster -19 987 -8 695 -3 036 -6 882 4 122

Soliditet (%) 70 60 49 49 33

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Endast tre års jämförelsetal presenteras i koncernen vilket beror på att  
koncernredovisning inte publicerats för tidigare år.

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen

 
2021

 
2020

 
2019

Nettoomsättning 34 637 30 197 34 817

Resultat efter finansiella poster -27 511 -15 288 - 7 219

Soliditet (%) 63 55 45
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Belopp i Tkr Not 2021 
Jan–Dec

2020 
Jan–Dec

Nettoomsättning 2 34 637 30 197

Övriga rörelseintäkter 3 214 1 854

Aktiverat arbete för egen räkning 17 459 13 641

Totala intäkter 55 310 45 692

Underkonsulter och varuinköp -6 922 -5 676

Övriga externa kostnader 3, 4 -14 967 -9 587

Personalkostnader 5 -49 454 37 593

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 6 -10 449 -5 893

Övriga rörelsekostnader -1 128 -1 547

Rörelskostnader -82 920 -60 296

Rörelseresultat -27 610 -14 604

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 748 –

Räntekostnader och liknande resultatposter -649 -684

Resultat från finansiella poster 99 -684

Resultat efter finansiella poster -27 511 -15 288

Skatt på årets resultat 7 -1 313 -335

Årets resultat -28  824 -15 623

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -28 227 -13 684

Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -597 -1 939

Koncernens resultaträkning



11CodeMill AB (publ)
Org.nr 556762-3839

Koncernens balansräkning

Belopp i Tkr Not 2021 
31 December

2020 
31 December

TILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 35 563 35 053

Goodwill 8 17 234 –

Immateriella anläggningstillgångar 52 797 35 053

Inventarier 9 68 124

 Materiellla anläggningstillgångar 68 124

Lämnade depositioner 615 –

Finansiella anläggningstillgångar 615 –

Summa anläggningstillgångar 53 480 35 177

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 10 545 4 943

Aktuella skattefordringar – 32

Övriga kortfristiga fordringar 2 563 1 365

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 10 304 411

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 3 251 1 008

Kortfristiga fordringar 16 663 7 759

Övriga kortfristiga placeringar 115 115

Kassa och bank 28 570 27 180

Summa omsättningstillgångar 45 348 35 054

SUMMA TILLGÅNGAR 98 828 70 231
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Koncernens balansräkning

Belopp i Tkr Not 2021 
31 December

2020 
31 December

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 362 1 013

Övrigt tillskjutet kapital 99 791 43 204

Annat eget kapital inklusive årets resultat -38 771 -7 752

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 62 382 36 465

Innehav utan bestämmande inflytande – 2 170

SUMMA EGET KAPITAL 62 382 38 634

Skulder till kreditinstitut 12 6 799 11 061

Övriga skulder 1 675 1 931

Uppskjuten skatteskuld 14 300 –

Långfristiga skulder 8 774 12 992

 Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 12 2 301 2 156

Leverantörsskulder 3 139 2 777

Aktuella skatteskulder 388 168

Övriga skulder 2 396 2 352

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 19 447 11 151

Summa kortfristiga skulder 27 671 18 604

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 828 70 231
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Belopp i KSEK Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Om-
räknings-

differens

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa  
hänförligt 

till moder-
bolagets 

aktieägare

Innehav utan 
bestäm-

mande 
inflytande

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans enligt fastställd  
balansräkning 2021-01-01

1 013 43 204 90 5 842 -13 684 36 464 2 170 38 634

Rättelse av fel – – – -752 – -752 – -752

Ingående balans 2021-01-01

Disposition av föregående 
års resultat

– – – -13 684 13 684 – – –

Nyemission 349 59 471 – - – 59 820 – 59 820

Emissionskostnader – -3 632 – – – -3 632 – -3 632

Skatt på emissionskostnader – 748 – – – 748 – 748

Utdelning – – – -1 979 – -1 979 -1 573 -3 552

Valutakursdifferenser – – -38 -21 – -60 – -60

Årets resultat – – – – -28 228 -28 228 -597 -28 825

Utgående balans 2021-12-31 1 362 99 791 51 -10 594 -28 228 62 382 – 62 382

Förändringar i eget kapital koncernen
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Belopp i Tkr Not 2021 
Jan–Dec

2020 
Jan–Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -27 610 -14 604

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 9 493 5 983

Betald ränta -163 -684

Erhållen ränta 99 –

Betald skatt 220 -488

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -17 961 -9 793

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av kortfristiga fordringar -8 017 5 613

Förändring av kortfristiga skulder 10 440 -455

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 538 -4 635

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterbolag -6 021 –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -29 761 -13 315

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – -64

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -615 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 396 -13 379

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 59 820 44 243

Emissionskostnader -3 632 -1 564

Betald utdelning -3 534 –

Checkräkningskredit – -11 420

Upptagna lån 2 400 10 000

Amortering av lån -1 730 -1 405

Försäljning av andelar i dotterföretag till innehav utan bestämmande inflytande – 2 309

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 53 324 42 164

Årets kassaflöde 1 390 24 149

Likvida medel vid årets början 27 180 3 031

Likvida medel vid årets slut 28 570 27 180

Koncernens kassaflödesanalys
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Belopp i Tkr Not 2021 
Jan–Dec

2020 
Jan–Dec

Nettoomsättning 2 46 715 40 282

Övriga rörelseintäkter 2 175 1 208

Totala intäkter 48 890 41 490

Underkonsulter och varuinköp - 8 779 -6 165

Övriga externa kostnader 3, 4 -14 990 -7 329

Personalkostnader 5 -44 584 -34 088

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 6 -111 -143

Övriga rörelsekostnader -566 -1 513

Rörelsekostnader -69 030 -49 239

Rörelseresultat 17 -20 140 -7 748

Ränteintäkter och liknande resultatposter 748 –

Räntekostnader och liknande resultatposter 18 -595 -948

Resultat från finansiella poster 153 -948

Resultat efter finansiella poster -19 987 -8 695

Bokslutsdispositioner 19 -6 530 -2 500

Resultat före skatt -26 517 -11  195

Skatt på årets resultat 7 -748 -335

Årets resultat -27 265 -11 530

Moderbolagets resultaträkning
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i KSEK

Not 2021 
31 december

2020 
31 december

TILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 9 64

Immateriella anläggningstillgångar 8 9 64

Inventarier 9 68 124

Materiella anläggningstillgångar 68 124

Aktier i dotterföretag 20, 21 22 478 4 146

Fordringar hos koncernföretag 22 30 473 27 826

Finansiella anläggningstillgångar 52 951 31 972

Summa anläggningstillgångar 53 028 32 160

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 6 403 3 321

Fordringar hos koncernföretag 7 404 6 263

Övriga kortfristiga fordringar 1 065 48

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 10 304 410

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 725 1 003

Kortfristiga fordringar 15 901 11 046

Övriga kortfristiga placeringar 115 115

Kassa och bank 21 369 19 918

Summa omsättningstillgångar 37 386 31 080

SUMMA TILLGÅNGAR 90 414 63 240

Balansräkning moderbolaget
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i Tkr Not 2021 
31 december

2020 
31 december

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 23 1 362 1 013

Fond för utvecklingsutgifter 24 9 64

1 371 1077

Fritt eget kapital

Överkursfond 99 791 43 204

Balanserad vinst eller förlust -10 648 5 743

Årets resultat -27 265 -11 530

61 878 37 417

SUMMA EGET KAPITAL 63 249 38 493

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 799 9 011

Summa långfristiga skulder 12 6 799 9 011

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 301 1 556

Leverantörsskulder 12 1 523 2 261

Skulder till koncernföretag 642 159

Aktuella skatteskulder 298 94

Övriga skulder 1 720 1 498

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 13 883 10 169

Summa kortfristiga skulder 20 367 15 736

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 414 63 240
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Belopp i KSEK Aktie-
kapital

Utvecklings-
fond

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa  
eget 

kapital

Ingående balans enligt 
fastställd balansräkning 
2021-01-01  

1 013 64 43 204 5 036 -11 530 37 787

Rättelse av fel 706 706

Ingående balans 2021-01-01

Disposition av föregående års 
resultat – – – -11 530 11 530 –

Nyemission 349 – 59 471 – – 59 820

Emissionskostnader före skatt – – -3 632 – – -3 632

Skatt på emissionskostnader – – 748 – – 748

Utdelning -4 915

Återföring från utvecklingsfond – -55 – 55 – -4 915

Årets resultat – – – – -27 265 -27 265

Utgående balans 2021-12-31 1 362 9 99 791 -10 648 -27 265 63 249

Förändringar i eget kapital moderbolaget
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Belopp i Tkr Not 2021 
Jan–Dec

2020 
Jan–Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -20 140 -7 748

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 17 5 027 143

Betald ränta  -595 -495

Betald skatt 204 -515

Resultat efter finansiella poster -15 504 -8 615

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av kundfordringar -3 082 2 404

Förändring av kortfristiga fordringar -1 773 -2 827

Förändring av kortfristiga skulder 3 680 -927

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 679 -9 965

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – -65

Förvärv av dotterföretag  -11 540 -1 683

Lämnade lån till koncernföretag -2 647 -7 186

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 187 -8 934

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 37 415 44 243

Emissionskostnader -3 632 -1 564

Förändring checkräkningskredit – -11 420

Upptagna lån – 10 000

Amortering av lån -1 467 - 400

Lämnade koncernbidrag – -2 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 316 38 359

Årets kassaflöde 1 451 19 460

Likvida medel vid årets början 19 918 458

Likvida medel vid årets slut  21 369 19 918

Moderbolagets kassaflödesanalys
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Noter
Not 1 Redovisnings- och  
värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).
 Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder 
redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder 
redovisas som finansiella poster.
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma 
redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

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.

Övriga rörelseintäkter

Som övriga rörelseintäkter redovisas valutakursvinster, 
erhållna bidrag samt övriga rörelseintäkter.

Pågående tjänsteuppdrag

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som 
intäkt enligt uppdragens respektive färdigställande-
grad, så kallad successiv 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 resultaträkningen med utgångs-
punkt 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 sannolikt 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 upp-
arbetade intäkter med de belopp som fakturerats 
beställaren under samma period. Om de fakture-
rade 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 redovisas 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 anskaffningsvärde det 
beräknade marknadsvärdet av de färväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas 
skillnaden som goodwill.
 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.
  Innehav utan bestämmande inflytande är den del av 
dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncern-
redovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som 
inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av 
moderföretaget.
  Innehav utan bestämmande inflytande redovisas 
i koncernens balansräkning som en särskild post 
inom koncernens egna kapital. Redovisningen 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.
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  Förvärv och avyttring av minoritetsandelar  
redovisas inom eget kapital.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt 
transaktioner mellan koncernföretag liksom  
orealiserade vinster elimineras i sin helhet.  
Orealiserade förluster elimineras också så vida inte 
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Omräkning av utländska dotterföretag

Utländska dotterföretags bokslut har omräknats 
enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. 
Alla poster i resultaträkningen har omräknats till
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser 
som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.

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 nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
  Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  20

Inventarier, verktyg och installationer   20-33

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaff-
ningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balans-
räkningen 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 förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 

tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar 
i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta 
av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas 
som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag får individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. 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 förfallotidpunkten 
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 anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker 
om värdenedgången bedöms vara bestående och 
prövas individuellt.

Leasingavtal

Koncernen har enbart operationella leasingavtal. De 
operationella leasingavtalen redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.
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Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som 
gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
 Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden.  
Enligt denna metod redovisas uppskjutna  
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och 
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott.
 Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs 
i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggnings-
tillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen 
kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
 På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattnings årredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade 
reserver.

Ersättningar 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 och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när 
det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor 
som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda 
att täcka investeringar i materiella eller immateriella 
anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivnings-
bara beloppet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar  
endast transaktioner som medfört in- eller  
utbetalningar.
  Som likvida medel klassificerar f  retaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos  
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en marknads-
plats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffnings tidpunkten. Förändringar i spärrade medel 
redovisas i investeringsverksamheten.

Moderbolagets  
redovisningsprinciper

Andelar i dotterföretag

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

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner.

Leasingavtal

Moderföretaget redovisar samtliga leasingavtal, 
såväl finansiella som  operationella, som  
operationella leasingavtal. Operationella  
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. Finansiella leasingavtal medför 
att rättigheter och skyldigheter redovisas som 
tillgång respektive skuld i balansräkningen. 
 Tillgången och skulden värderas till det lägsta 
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av  
minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan 
hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens 
värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och 
amortering enligt effektivräntemetoden. 
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Variabla avgifter redovisas som kostnad i den  
period de uppkommer. Den leasade tillgången 
skrivs av linjärt över leasingperioden.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutningen.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av  
redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som 
anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra  
faktorer, som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för att 
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och 
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar 
och antaganden ses över regelbundet.
 Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar 
avseende tillämpade redovisningsprinciper samt 
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst  
relaterade till följande:

Värdering av underskottsavdrag

Uppskjuten skatt på ackumulerade underskott har 
inte redovisats. Det är dock ledningens övertygelse att 
verksamheten framöver kommer att generera sådana 
skattepliktiga vinster att underskottet kan nyttjas.
 Av försiktighetsskäl redovisas dock inte dessa 
som en tillgång i årsredovisningen fram till dess 
styrelsen kan bedöma vid vilken tidpunkt och till 
vilket belopp de kan utnyttjas.
  Outnyttjade underskottsavdrag uppgår till   
-15 271 523 kronor för moderbolaget och  
-15 323 209 kronor för koncernen.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

Koncernen har balanserade utgifter för utvecklings-
utgifter som redovisas som immateriella tillgångar.
 Efter den första redovisningen prövas nedskrivnings-
behovet så snart det finns indikationer på att tillgången 
har minskat i värde. Koncernen går uppskattningar om 
nyttjandeperioden i samband med den initiala  
redovisningen. Nyttjandeperioden prövas varje år och  
justeras vid behov. Koncernens balanserade utgifter 
för utvecklingsutgifter skrivs av på fem år.
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Nettoomsättningen fördelar sig på  
verksamhetsgrenar enligt följande:

Koncernen 2021 2020

Försäljning av licens- och supportavtal 14 168 5 845

Konsulttjänster 20 469 24 352

34 637 30 197

Moderbolaget 2021 2020

Försäljning av licens- och supportavtal 6 382 5 675

Konsulttjänster 40 333 34 607

46 715 40 282

Nettoomsättningen fördelar sig på  
verksamhetsgrenar enligt följande:

Koncern 2021 2020

Sverige 7 720 12 333

EU 9 055 10 565

Länder utanför EU 17 862 7 299

34 637 30 197

Moderbolaget 2021 2020

Sverige 24 223 22 770

EU 7 761 10 213

Länder utanför EU 14 731 7 299

46 715 40 282

Not 2
Nettoomsättning
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Not 3
Leasingavtal

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara 
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Av de avgifter som förfaller inom ett år avser  
3 095 (1 819) tkr lokalhyra. 
 Kostnadsförda leasingavgifter uppgår under året 
till 2 737 tkr, (1 874).

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår under året till 
1 730 tkr, (1 734).

Koncernen
 

2021
 

2020

Inom ett år 3 095 1 826

Senare än ett år men inom fem år 5 542 –

Senare än fem år 227 –

8 864 1 826

Not 4  
Arvode till revisorer

Moderbolaget
 

2021
 

2020

Inom ett år 1 324 1 729

Senare än ett år men inom fem år 1 559 –

Senare än fem år 227 –

3 110 1 729

Med revisionsuppdrag avses granskning av års-
redovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbets uppgifter 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.

Koncernen 
Baker Tilly Umeå AB

 
2021

 
2020

Revisionsuppdrag 131 92

Övriga tjänster 60 50

191 142

Moderbolaget
Baker Tilly Umeå AB

 
2021

 
2020

Revisionsuppdrag 105 39

Övriga tjänster 60 20

165 59

PWC AB

Revisionsuppdrag 163 0

Övriga tjänster 207 0

369 0

PWC AB

Revisionsuppdrag 188 0

Övriga tjänster 207 0

395 0
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Koncernen  
2021

 
2020

Medelantalet anställda 20 15

Kvinnor 57 49

Män 77 64

Löner och andra ersättningar

Styrelse, verkställande direktör och ledande befattningshavare 2 927 2 223

Övriga anställda 31 101 24 386

34 027 26 609

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse, verkställande direktör och
ledande befattningshavare

661 306

Pensionskostnader för övriga anställda 2 057 1 529

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11 100 7 903

13 818 9 738

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

40 427 36 347

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50% 38%

Andel män i styrelsen 50% 62%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 40%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67% 60%

Not 5  
Anställda och  
personalkostnader
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Moderbolaget 2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 17 12

Män 51 45

68 57

Löner och andra ersättningar 2 682 1 088

Styrelse, verkställande direktör och ledande befattningshavare 27 736 22 968

Övriga anställda 30 418 24 056

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse, verkställande direktör och
ledande befattningshavare

625 170

Pensionskostnader för övriga anställda 2 028 1 455

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 10 502 7 166

13 155 8 791

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

43 573 32 847

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50% 25%

Andel män i styrelsen 50% 75%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 33%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 66% 66%

VD Rickard Lönneborg har under 2021 avlönats 
i moderbolaget med 618 (653) tkr. Pensions-
kostnader under året för Rickard Lönneborg uppgår 
till 96 (90) tkr vilka utbetalts av moderbolaget.
  Styrelseordförande Henrik Wenckert har under 
perioden avlönats i moderbolaget med 75 tkr (0 tkr). 
  Styrelseledamot Michaela Gertz har under perioden 
avlönats i moderbolaget med 50 tkr (0 tkr). 
  Styrelseledamot Serge Lachapelle har under  
perioden avlönats i moderbolaget med 50 tkr (0 tkr). 
  Styrelseledamot Johanna Björklund har avlönats i  
moderbolaget med 109 (0) tkr samt under peri-
oden bolaget ingått i koncernen avlönats i Adlede 
AB med 34 (288) tkr. Pensionskostnader under året 
för Johanna Björklund uppgår till 36 (33) tkr vilka 
utbetalts av moderbolaget.
 VD för Adlede AB Chris Grenö har under året 
avlönats i Adlede AB med 211 (847) tkr. Pensions-
kostnader under året för Chris Grenö uppgår till  

36 (136) tkr vilka utbetalts av Adlede AB.
 Vice-VD Patrik Jonsson för Codemill AB har  
under året avlönats i moderbolaget med  
991 (300) tkr. Pensions kostnader under året för 
Patrik Jonsson uppgår till 405 (39) tkr vilka  
utbetalts av moderbolaget.

Aktierelaterade ersättningar
Per bokslutsdagen har bolaget ett utestående  
personaloptionsprogram enligt nedan. Den 3 maj 
2018 beslutade extra bolagsstämma i enlighet med 
styrelsens förslag att ge ut kvalificerade personal-
optioner. Antal utestående optioner i bolaget uppgår 
till 6 707 stycken fördelade på tre anställda. Varje 
option ger rätt att teckna fem nya aktier i bolaget, 
kan utnyttjas till och med den 28 maj 2028 och har 
ett lösenpris på 3,914 kronor. Vid fullt utnyttjande av 
samtliga optioner kommer aktiekapitalet i bolaget att 
öka med 3 353,5 kronor.
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Not 7
Aktuell och uppskjuten skatt 

Koncernen  
2021

 
2020

Aktuell skatt -425 –

Uppskjuten skatt -888 -335

Skatt på årets resultat -1 313 -335

2021 2020

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -27 511 -15 288

Skatt enl gällande skattesats 20,6 5 667 21,4 3 272

Ej avdragsgilla kostnader -186 -26

Effekt av ej redovisad uppskjuten skattefordran  
på underskottsavdrag

-6 794 -3 628

Redovisad effektiv skatt -1 313 -335

2021 2020

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -26 517 -11 195

Skatt enl gällande skattesats 20,6 5 463 21,4 2 396

Ej avdragsgilla kostnader -170 -24

Effekt av ej redovisad uppskjuten skattefordran  
på underskottsavdrag

-6 041 -2 707

Redovisad effektiv skatt -748 -335

Moderbolaget  
2021

 
2020

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt -748 -335

Skatt på årets resultat -748 -335

Not 6 
Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 56 tkr (88 tkr) och i  
moderföretaget till 56 tkr (88 tkr). 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 10 393 tkr (5 805 tkr) 
och i moderföretaget till 55 tkr (55 tkr).
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Koncernen 2021–12–31 2020–12–31

BALANSERADE UTGIFTER

Ingående anskaffningsvärden 47 053 33 738

Aktivering av utvecklingskostnader 17 459 13 641 

Erhållna bidrag – -326

Avyttring dotterbolag -12 226 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 286 47 053

Ingående avskrivningar -12 000 -6 195

Avyttring dotterbolag  4 582 –

Årets avskrivningar -9 305 -5 805

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 723 -12 000

Utgående redovisat värde 35 563 35 053

GOODWILL

Ingående anskaffningsvärde – –

Goodwill 18 141 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 18 141 –

Ingående avskrivningar – –

Avskrivning goodwill -907 –

Utgående ackumulerade avskrivningar -907 –

Utgående redovisat värde 17 234 –

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Ingående anskaffningsvärden 275 275

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 275 275

Ingående avskrivningar -211 -156

Årets avskrivningar -55 -55

Utgående ackumulerade avskrivningar -266 -211

Utgående redovisat värde 9 64

Not 8 
Immateriella anläggningstillgångar
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Koncernen 2021–12–31 2020–12–31

Ingående anskaffningsvärden 1 289 1 224

Inköp – 65

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 289 1 289

Ingående avskrivningar -1 156 -1 077

Årets avskrivningar -56 -88

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 221 -1 165

Utgående redovisat värde 68 124

Not 9 
Inventarier 

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Ingående anskaffningsvärden 1 289 1 224

Inköp – 65

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 289 1 289

Ingående avskrivningar -1 156 -1 077

Årets avskrivningar -56 -88

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 221 -1 165

Utgående redovisat värde 68 124

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 304 410

304 410

Not 10
Pågående arbeten

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 304 410

304 410
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Koncernen 2021–12–31 2020–12–31

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 6 799 11 061

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 2 301 2 156

Summa 9 100 13 217

Not 12  
Skulder som avser flera poster 

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 6 799 9 011

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 2 301 1 556

Summa 9 100 10 567

Koncernen 2021–12–31 2020–12–31

Förutbetald hyra 885 426

Upplupna intäkter 1 330 –

Övriga förutbetalda kostnader 1 036 582

3 251 1 008

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Förutbetald hyra 443 426

Övriga förutbetalda kostnader 282 577

725 1 003

Not 11 
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 
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Not 13 
Checkräkningskredit 

Beviljat belopp för checkräkningskredit uppgår i koncernen till 17 000 tkr (17 000 tkr) och  
i moderföretaget till 17 000 tkr (17 000 tkr).

Koncernen 2021–12–31 2020–12–31

Upplupen lön & sociala avgifter 8 165 7 329

Förutbetalda intäkter 10 176 1 933

Övriga interimsskulder 1 106 1 889

19 447 11 151

Not 15  
Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Upplupen lön & sociala avgifter 7 975 6 595

Förutbetalda intäkter 5 336 1 933

Övriga interimsskulder 572 1 641

13 883 10 169

Koncernen 2021 2020

Obeskattade resever 300 0

300 0

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Tillkommande skulder 300 0

Omvärdering-ändrad skattesats 0 0

Utgående ackumulerade anskaffninsgvärde 300 0

Utgående redovisat värde 300 0

Not 14 
Uppskjuten skatteskuld



33CodeMill AB (publ)
Org.nr 556762-3839

Moderbolaget
2021 2020 

Lämnade koncernbidrag -6 530 -2 500

-6 530 -2 500

Not 19 
Bokslutsdispositioner 

Moderbolaget
2021 2020 

Resultatandel Codemill LLC 0 -452

0 -452

Not 18  
Resultat från andelar i dotterföretag 

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag  
i koncernen

16,36%  9,80 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra  
företag i koncernen

43,07% 40,90 %

Not 17 
Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 10 449 5 893

Övriga justeringar -956 90

9 493 5 983

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 143 143

Övriga justeringar 4 884 –

5 027 143

Not 16 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
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Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Ingående anskaffningsvärden 4 146 2 463

Förvärv dotterbolag 22 375 1 683

Avyttring dotterbolag -4 085 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 478 4 146

Utgående redovisat värde 22 478 4 146

Not 20 
Andelar i koncernföretag 

Not 21 
Specifikation andelar i koncernföretag 

org.nr Säte Eget kapital Resultat

Accurate Player AB 559092-0012 Umeå 17 -37

Accurate Video LTD 12430825 London 23 76

Cantemo 556810-0779 Stockholm 3 686 70

Codemill LLC 61-1800471 Los Angeles -724 0

Moderbolaget

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

Accurate Player AB 100% 100% 50

Accurate Video LTD 100% 100% 11

Cantemo 100% 100% 22 375

Codemill LLC 100% 100% 42

22 478

Under året har 100 % av Cantemo AB förvärvats, samt att de från förvärvstidpunkten 2021-06-16 ingått i koncernredovisningen. 
Sedan förvärvstidpunkten har Cantemo bidragit med 7 872 tkr till nettoomsättningen. Andelarna i det delägda dotterbolaget  
Adlede AB har delats ut till 100%.

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Ingående anskaffningsvärden 27 826 20 639

Tillkommande fodringar 2 647 7 187

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 473 27 826

Utgående redovisat värde 30 473 27 826

Not 22  
Fordringar hos koncernföretag 
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Koncernen 
I koncernen finns inga eventualförpliktelser.

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Borgenförbindelse för dotterbolag 300 300

300 300

Not 26 
Eventualförpliktelser

Moderbolaget Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 13 621 653 0,1

13 621 653

Not 23 
Antal aktier och kvotvärde

Koncernen 2021–12–31 2020–12–31

Företagsinteckningar  28 000  28 000

 28 000  28 000

Not 25 
Ställda säkerheter 

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Företagsinteckningar 28 000 28 000

28 000 28 000

Moderbolaget 2021–12–31 2020–12–31

Belopp vid årets ingång 64 119

Återföring från utvecklingsfond -55 -55

Utgående redovisat värde 9 64

Not 24 
Fond för utvecklingsutgifter 
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2021–12–31 2020–12–31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst -10 648 5 037

Överkursfond 99 791 43 204

Årets förlust -27 265 -11 530

Disponeras så att i ny räkning överföres 61 878 36 710

Not 28  
Disposition av vinst eller förlust 

Not 27  
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Moderbolaget 

Styrelsen följer utvecklingen avseende kriget i Ukraina och utvärderar löpande hur detta kan  
komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. 
  Bolaget har efter räkenskapsårets slut tecknat flera större kundavtal rörande licens- och  
supportavtal samt konsulttjänster.
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i CodeMill AB (publ), org.nr 556762-3839 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för CodeMill 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 moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 13 april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 3-7. 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. 



 

 

2 av 3 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

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 CodeMill 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 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 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. 
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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. 

Umeå dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Ekman 
Auktoriserad revisor 

Annika Wedin 
Auktoriserad revisor 


