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OptiMobile	i	korthet		
	
OptiMobile	 är	 en	mjukvaruutvecklare	 och	 lösningsleverantör	 med	 fokus	 på	 VoIP-baserad	 kommunikation	
byggd	på	en	egen	plattform.	Företaget	tillhandahåller	individuella	lösningar	för	mobiloperatörer	baserade	på	
en	 SaaS	 affärsmodell	 för	 att	 hjälpa	 till	 vid	 övergången	 till	 4G/5G-nätverk	 och	 interoperabilitet	med	WiFi-
nätverk.	OptiMobile	erbjuder	företagsmarknaden	molnbaserade	lösningar	för	att	förbättra	intern	och	extern	
kommunikation.	OptiMobile	erbjuder	även	en	kommunikationslösning	för	e-handelsmarknaden	som	ger	en	
närmare	interaktion	mellan	handlare	och	kunder.	Huvudkontoret	ligger	i	Stockholm,	Sverige	och	företaget	är	
listat	på	Spotlight	Stock	Market	(OPT).	
	
Optimobile	tillkännagav	i	april	2022	en	ny	strategi	för	
att	dra	nytta	av	sin	enastående	branschexpertis	inom	
rösttjänster	 och	 VoIP-plattformen,	 som	 har	
utvecklats	 under	 19	 år,	 för	 att	 föra	 ut	 fördelarna	
med	 röstkommunikation	 till	 fler	 sektorer.	 Den	 nya	
strategin	 kommer	 att	 resultera	 i	 en	 uppdaterad	
produktportfölj	 för	 OptiMobile,	 som	 börjar	med	 de	
redan	 annonserade	 OptiSet-,	 Woony-	 och	 Zapr-
produkterna.	 Viktigt	 är	 att	 alla	 dessa	 produkter	
lanseras	 under	 sina	 individuella	 varumärken,	 vilket	
möjliggör	 oberoende	 marknadsföringsbudskap	 och	
positionering	 för	 sina	 respektive	 marknader.	 Äldre	
produkter	 för	 befintliga	 kunder	 kommer	 att	
underhållas	och	stödjas	enligt	avtalsförpliktelser.	
	
OptiSet:	Nedstängning	av	2G-	och	3G-nätverk	pågår	för	fullt	hos	många	mobiloperatörer,	vilket	kan	leda	till	att	
vissa	 abonnenter	 inte	 längre	 kan	 genomföra	 röstsamtal.	 Som	 ett	 resultat	 av	 samarbetet	 med	 Emblasoft	
Systems	har	OptiMobile	nyligen	 släppt	 en	 tjänst	 för	 att	 underlätta	 abonnenters	 flytt	 till	 4G-	och	5G-nätverk.	
OptiSet	 tillåter	 mobiloperatörer	 att	 via	 en	 Android-app	 dynamiskt	 konfigurera	 abonnenternas	 inställningar,	
såsom	 APN	 och	 IMS-parametrar	 för	 VoLTE	 och	 VoWiFi,	 via	 en	 portal.	 Med	 lanseringen	 av	 tjänsten	 går	
OptiMobile	in	i	en	fas	av	testverksamhet	hos	utvalda	operatörer.	
	
Zapr:	OptiMobile	 utvecklar	 även	 en	 tjänst	 riktad	 direkt	 mot	 den	 internationella	 företagsmarknaden,	 kallad	
Zapr.	Tjänsten	erbjuder	flexibel	och	modern	kommunikation	för	interna	och	externa	kontakter.	Med	Zapr	kan	
abonnenter	ha	flera	telefonnummer	i	en	och	samma	telefon	utan	något	extra	SIM-kort.	Detta	sänker	kostnader	
och	 förenklar	 logistiken	 för	 företag	 och	 organisationer.	 Med	 den	 kommande	 lanseringen	 av	 vår	 nya	 tjänst	
strävar	 vi	 efter	 att	 initialt	 ta	 position	 som	 ett	 kostnadseffektivt	 och	 hållbart	 alternativ	 för	
företagskommunikation	i	Sverige	och	övriga	Norden.	
	
Woony:	OptiMobile	hr	även	lanserat	en	tjänst	för	ett	nytt	marknadsområde	–	eCommerce.	De	flesta	befintliga	
kommunikationslösningar	för	e-handel	fokuserar	på	chattjänster	och	undviker	mänsklig	interaktion	genom	att	
använda	 bots	 och	 AI.	 OptiMobile	 har	 identifierat	 ett	 behov	 av	 röstbaserad	 kommunikation	 för	
nyckelkundkategorier	 och	 produktsegment.	 Woony	 designas	 för	 enkel	 implementering	 på	 befintliga	
webbplatser,	 erbjuder	 en	 anonym	 samtalsmöjlighet	 direkt	 från	webbläsaren.	 Produkten	 är	 avsedd	 att	 ge	 en	
närmare	interaktion	mellan	handlare	och	kunder,	vilket	leder	till	ökade	konverteringsfrekvenser	och	mer	värde	
för	webbutiker	och	andra	webbplatser	där	kundinteraktion	är	avgörande.	
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Exempel	på	OptiMobiles	lösningar	
	
Operatörstjänster		
	
Två	eller	flera	telefoner	i	en	och	samma	telefon	
Flera	 mobilabonnemang/telefonnummer	 i	 en	 och	
samma	 telefon	 utan	 extra	 SIM-kort.	 För	 användare	
som	har	både	ett	privat	och	ett	 företagsabonnemang.	
Även	 för	 användare	 vid	 behov	 av	 ett	 temporärt	
telefonnummer,	 t.ex.	 vid	 online	 shopping,	 dating	 etc.	
när	 användaren	 vill	 visa	 ett	 telefonnummer	 annat	 än	
sitt	personliga	telefonnummer.	
	
Tillgång	till	sitt	mobilabonnemang	var	man	än	är	-	Från	valfri	mobiltelefon,	surfplatta	eller	dator	
Molnbaserad	mobiltelefoni	där	användaren	kan	logga	in	och	få	tillgång	till	sitt	abonnemang	och	sina	personliga	
inställningar	på	valfri	Internet-uppkopplad	enhet.	T.ex.	i	situationer	när	telefonen	får	slut	på	batteri,	vid	resor	
eller	när	man	glömt	sin	telefon	hemma	eller	när	man	vill	använda	datorn	eller	surfplattan	som	mobiltelefon.		
	
Förbättrad	inomhustäckning	via	WiFi	
Ring	 och	 skicka	 SMS	 som	 vanligt	 även	 över	WiFi-nätet.	 På	 platser	 där	 inomhustäckningen	 är	 dålig	 eller	 när	
mobilnätet	inte	är	tillgängligt,	t.ex.	i	flygplan,	tåg	etc.	
	

Nya	strategiska	tjänster		
	
OptiSet	–	Underlättar	operatörers	flytt	till	4G	och	
5G	
Nedstängning	av	2G-	och	3G-nät	år	i	full	gång.	
OptiSet	tillåter	mobiloperatörer	att	via	en	Android-
app	dynamiskt	konfigurera	abonnenternas	
inställningar,	såsom	APN	och	IMS-parametrar	för	
VoLTE	och	VoWiFi,	via	en	portal.		
	
	
	
Woony	–	Röstkommunikation	för	e-handel	
De	flesta	befintliga	kommunikationslösningar	för	e-
handel	fokuserar	på	chattjänster	och	undviker	
mänsklig	interaktion.	OptiMobile	har	identifierat	ett	
behov	av	röstbaserad	kommunikation	för	
nyckelkundkategorier	och	produktsegment.	Woony	
har	designats	för	enkel	implementering	på	befintliga	
webbplatser,	erbjuder	en	anonym	samtalsmöjlighet	
direkt	från	webbläsaren.	Produkten	är	avsedd	att	ge	
en	närmare	interaktion	mellan	handlare	och	kunder,	vilket	leder	till	ökade	konverteringsfrekvenser	och	mer	
värde	för	webbutiker	och	andra	webbplatser	där	kundinteraktion	är	avgörande.		
	
Zapr	–	Nytt	nummer,	din	egen	telefon	
Foni	 är	en	kommunikationstjänst	 för	 små	och	 stora	
företag	 med	 hög	 personalomsättning	 och	 som	 har	
många	 och	 föränderliga	 kontaktytor.	 Tjänsten	
erbjuder	 både	 intern	 och	 extern	 kommunikation,	
flexibel	nummerhantering,	enklare	växeltjänster	och	
sociala	funktioner.	Zapr	är	under	utveckling.	 	
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VD	Erik	Nilsson	har	ordet	
	
Under	 2021	 har	 ett	 stort	 arbete	 lagts	 ned	 på	 utveckling	 av	 nya	 tjänster	 för	 att	
komplettera	företagets	traditionella	produkter	riktade	främst	mot	mobiloperatörer.	
En	 ny	 strategi	 har	 tagits	 fram	 för	 att	 positionera	OptiMobile	mot	 nya	marknader,	
där	 vår	 VoIP-plattform	 och	 expertis	 kan	 utnyttjas	 för	 att	 ge	 värde,	 för	 t	 ex	 e-
handelsmarknaden.	 Tjänsterna	 OptiSet	 och	 Woony	 lanserades	 under	 början	 av	
detta	 år	 och	 vi	 ser	 nu	 fram	 emot	 nya	 samarbeten	 och	 affärer	 baserat	 på	 dessa	
produkter.		
	
För	OptiSet	 har	 vi	 en	 pågående	 trial	med	 en	 nystartad	MVNO	 i	 Asien	 samt	 några	
aktiva	diskussioner	med	potentiella	kunder	och	partners.		
	
Woony	lanserades	i	slutet	av	april	och	vi	har	redan	flera	 intressanta	diskussioner	med	potentiella	kunder	och	
samarbetspartners.	 Testerna	med	Crossborderit	 har	 gett	 oss	 nyttig	 feedback	 som	gjort	 att	 vi	 kunnat	 förädla	
tjänsten	 inför	 lanseringen	 och	 arbetet	 fortsätter	 nu	 med	 integrationstester	 och	 vidare	 utvärdering	 inför	
kommersiell	användning.	
	
De	 diskussioner	 vi	 haft	 under	 våren	 har	 gett	 oss	 ökad	 tillförsikt	 om	 den	 kundnytta	Woony	 kommer	 kunna	
erbjuda	e-handlare	och	andra	företag	som	vill	skapa	en	effektivare	kundrelation.	En	nyligen	genomförd	studie	
av	Microsoft	belyser	värdet	av	röstkommunikation	i	digitala	tjänster.	Studien	visar	bland	annat	att	röst	är	den	
föredragna	kommunikationskanalen	i	71	%	av	supportärendena,	mer	populär	än	e-post,	chatt	etc.		
	
Den	 nya	 strategi	 som	 presenterades	 under	 april	 har	 fört	 med	 sig	 ett	 förändrat	 arbetssätt	 med	 nya	
designverktyg	där	vi	på	ett	effektivare	sätt	kan	utveckla	mot	olika	plattformar.	Vi	ser	också	nya	möjligheter	att	
utnyttjar	våra	styrkor	och	idéer	och	applicera	dem	på	nya	marknader.		
	
Jag	 ser	 ingen	 anledning	 till	 varför	 vi	 skulle	 begränsa	 vår	 expertis	 och	 plattform	 till	 den	 mer	 traditionella	
telekomsektorn.	Fördelarna	med	röstkommunikation	är	 tidlösa	och	otvivelaktiga,	och	 i	en	värld	som	blir	mer	
och	 mer	 digital	 finns	 det	 en	 enorm	 potential	 i	 att	 integrera	 röstkommunikation	 i	 sektorer	 som	 e-handel,	
företagskommunikation	och	konsumentmarknaden.	Med	tiden	föreställer	jag	mig	att	OptiMobile	förvandlas	till	
en	 inkubator	 av	 röstbaserade	 mjukvarutjänster,	 vår	 expertis	 och	 VoIP-plattform	 utnyttjas	 för	 att	 få	 ut	 mer	
innovation	inom	röstbaserade	tjänster	på	marknaden.		
	
Som	ett	resultat	av	denna	nya	strategi	och	utökade	satsningar	på	marknads-	och	försäljningsaktiviteter	kommer	
OptiMobile	att	bjuda	in	investerare	och	partners	att	delta	i	detta	nya	fokus	på	röstbaserad	innovation.	
	
Våra	legacy-produkter	kommer	fortsatt	att	stödjas	och	NSF’s	nya	tjänst,	baserad	på	OptiMobile’s	2nd	Number-
lösning,	 förbereds	 nu	 för	 kommersiell	 lansering.	 Tjänsten	 lanseras	 under	 namnet	 ”Haloo!”	 på	 den	 finska	
marknaden	under	juni.	
	
Erik	Nilsson	
VD,	OptiMobile	AB	(publ)	
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Verksamhet	
	
Affärsidé	och	affärsmodell		
OptiMobiles	affärsidé	är	att	erbjuda	telekom-operatörer	och	andra	företag	möjligheten	att	generera	ytterligare	
intäkter	genom	innovativa,	digitala	produkter	och	tjänster,	i	linje	med	det	marknaden	efterfrågar.	OptiMobiles	
plattform	möjliggör	för	operatörerna	att	korta	ner	sina	produktcykler	och	öka	sina	intäkter,	och	för	företag	att	
sänka	sina	kostnader	för	kommunikation.	OptiMobile	har	genom	sin	plattform	och	sina	produkter	ett	attraktivt	
produkt-	och	tjänsteerbjudande	anpassat	för	både	traditionella	operatörer	och	virtuella	operatörer.	

	
Som	exempel	på	produkter	erbjuder	OptiMobile	
operatörens	 kunder	 helt	 molnbaserad	 mobil-
telefoni	där	kunden	kan	logga	in	på	valfri	mobil-
telefon,	 surfplatta,	 smartwatch	 eller	 dator	 och	
använda	 sitt	 mobilabonnemang	 precis	 som	
vanligt.	 Ett	 annat	 exempel	 är	 möjligheten	 att	
tillhandahålla	 flera	mobilabonnemang	 i	 samma	
telefon,	 utan	 beroende	 av	 SIM-kort.	 På	 detta	
sätt	 kombineras	 enkelt	 privat-,	 företags-	 och	
hemnummer	i	samma	enhet.		
	

	
OptiMobile	 erbjuder	 sina	 tjänster	 till	 ett	 antal	
olika	 marknader	 och	 användningsområden.	 En	
av	styrkorna	med	OptiMobiles	produkter	är	hur	
enkelt	 och	 kostnadseffektivt	 det	 är	 för	 kunder	
att	 implementera	 OptiMobiles	 tjänster.	 Detta	
bland	 annat	 tack	 vare	 att	 OptiMobiles	 tjänster	
är	 helt	 mjukvaru-	 och	 molnbaserade.	 Med	 en	
implementerad	plattform	är	det	enkelt	att	lägga	
till	 nya	 tjänster	 och	 diversifiera	 sitt	
tjänsteerbjudande.		
	
	
	

Med	 företags	 nya	 ”Voice	 is	 King”	 -	 strategi,	
presenterad	våren	2022,	sker	initialt	en	satsning	på	e-
handel.	 Företagets	 Woony-produkt	 som	 lanserades	
under	 maj	 erbjuder	 ett	 effektivare	 sätt	 att	
kommunicera	med	kunder	 från	en	webshop.	Kortare	
samtalstider	 och	 möjligheten	 att	 prioritera	 de	
viktigaste	samtalen	kommer	både	öka	försäljning	och	
minska	 kostnader	 för	 e-handlare.	 Grundtekniken	
bakom	möjligheterna	att	koppla	samtal	och	prioritera	
dem	 baserat	 på	 aktuell	 browse-information	 har	
patentsökts.	 Varumärkena	 ”Woony”,	 ”OptiSet”	 och	
”Zapr”	har	märkesskyddats	inom	EU.		
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”Voice	is	King”	–	strategin	
OptiMobile	har	 inlett	arbetet	på	en	 förändrad	affärsstrategi,	där	 företagets	 styrkor	 inom	VoIP-tekniken,	dess	
plattform	och	expertis	adresseras	på,	för	företaget,	nya	marknader,	utanför	operatörssegmentet.	Under	2021	
har	 nya	 produkter	 tagits	 fram	 som	 riktar	 sig	mot	 e-handel	 och	 konsumenter.	Dessutom	har	 en	 ny	 tjänst	 för	
mobiloperatörer	tagits	fram.	Gemensamt	för	dessa	nya	tjänster	är	att	de	riktar	sig	till	en	global	marknad	med	
större	förväntade	volymer	och	mindre	lokala	anpassningar.		
	
OptiMobile	 kommer	 framöver	 fokusera	 på	 koncept-design,	 utveckling,	 varumärken	 och	 positionering	 på	
marknaden,	 för	 att	 därefter	 söka	möjligheter	 för	 strategiska	 samarbeten	 inför	 en	 tillväxtfas.	 Denna	 fas	 kan	
eventuellt	inkludera	en	avknoppning	till	separata	enheter	eller	bolag.		
	

	
Ny	affärsfilosofi	

	
Intäktsmodell	
OptiMobile	har	en	intäktsmodell	bestående	av	tre	delar;	projekt-	och	implementationsintäkt,	supportintäkt	och	
licensintäkt.	 Ett	 kund-	och	affärsupplägg	 innehåller	 vanligtvis	 samtliga	av	dessa	 tre	delar	 som	dock	 varierar	 i	
storlek	beroende	på	kund	och	affär.	Utvecklings-	och	implementationsintäkter	samt	supportintäkterna	utgörs	i	
normalfallet	av	en	fast	summa	medan	licensintäkten	är	kopplad	till	antalet	användare	av	tjänsten	och	utgörs	av	
en	 återkommande	 månatlig	 intäkt	 (SaaS-modell).	 Utvecklingsintäkten	 uppgår	 vanligtvis	 till	 cirka	 500	000	 -	
2	000	000	SEK	per	projekt.	 Licensintäkterna	är	volymbaserade	och	uppgår	 i	 standardfallet	 till	 cirka	40-50	SEK	
per	 användare	 och	 år.	 Till	 detta	 tillkommer	 projekt-	 och	 implementationsintäkter	 för	 nya	 funktioner	 och	
tjänster.	 OptiMobiles	 intäktsmodell	 är	 beprövad	 och	 konkurrenssäkrad	 eftersom	 den	 applicerats	 på	
majoriteten	av	bolagets	existerande	kunder.	
	
För	den	nya	Woony-produkten	används	en	annan	affärsmodell,	där	kostnaden	 ligger	hos	kundtjänst	med	ett	
pris	på	ca	500	kr	per	användare	(agent)	och	månad.		
	
Affärsmodellen	 för	 OptiSet	 är	 baserad	 på	 en	 årlig	 avgift	 per	 operatör	 för	 tjänsten,	 om	 ca	 100	 000	 SEK,	 i	
kombination	med	en	engångsavgift	på	10	SEK	per	genomförd	inställning	av	en	Android-enhet.		
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Marknad	samt	kund-	och	marknadsbekräftelse	
OptiMobile	har	under	2021	haft	intäkter	från	följande	operatörskunder:	Plus	och	A2	Mobile	i	Polen,	Netmore	i	
Sverige	samt	NSF	i	Finland.	Tjänsten	för	NSF	har	under	en	lång	legat	i	utvecklingsfas,	men	är	nu	i	slutfasen	av	
kundtester.	Lansering	är	planerad	till	juni	2022.		
	
Som	ett	resultat	av	bolagets	nya	strategi	har	två	nya	tjänster	tagits	fram	under	2021	och	lanserats	under	våren	
2022,	 OptiSet	 och	Woony.	 Dessutom	 utvecklas	 ytterligare	 en	 tjänst,	 Zapr,	 som	 kommer	 rikta	 sig	 direkt	mot	
företagsmarknaden.	Lansering	av	denna	tjänst	planeras	för	närvarande	till	hösten	2022.		
	
Enligt	bolaget	förväntas	intäkterna	framöver	i	en	ökande	takt	komma	från	de	nya	produkterna.		
	
Strategiska	samarbetspartners	
Under	2021	har	ett	antal	samarbeten	inletts:	

• För	den	nya	företagstjänsten	Zapr	har	ett	samarbete	inletts	med	designbyrån	LA+B	för	utformning	av	
funktionalitet	och	marknadsbudskap.		

• För	OptiSet	samarbetar	vi	med	Emblasoft	där	vi	får	hjälpa	att	identifiera	lämpliga	kunder.	
• Vi	 samarbetar	med	 Crossborderit,	 som	 en	 pilotkund,	 för	 utformning	 och	 grundfunktion	 av	Woony-

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

Peter	Almberg	–	styrelseledamot	sedan	2019	
Peter	Almberg,	 född	1962,	är	styrelseledamot	 i	OptiMobile.	Almberg	har	sedan	mitten	
på	 80-talet	 varit	 aktiv	 som	 entreprenör	 och	 delägare	 i	 många	mindre	 bolag,	 speciellt	
inom	FinTech	området	samt	fungerat	som	rådgivare	till	bolag	inom	SME	segmentet.	Idag	
arbetar	han	som	CEO	för	Katalysen	&	Partners	AB	som	han	också	grundat.	
	
	
	
	
Sami	Vartiainen	–	styrelseledamot	sedan	2018	
Sami	Vartiainen,	 född	1972,	 är	 en	 finsk	 industriexpert	med	mångårig	 erfarenhet	 inom	
asset	management.	Vartiainens	karriär	 inleddes	på	SEB	Merchant	Banking	och	Seligson	
Fund	Management	 Ltd.	Därefter,	mellan	 åren	 2005	 och	 2017,	 har	 Vartiainen	 innehaft	
flera	 ledande	positioner	 på	Alfred	Berg	Asset	Management	 Ltd	och	har	 även	 fungerat	
som	 styrelseledamot	 i	 flera	 bolag	 inom	Alfred	Bergs	 nordiska	 verksamhet.	 Vartiainens	
erfarenheter	 och	 kompetenser	 inkluderar	 bland	 annat	 corporate	 management,	
strategisk	 affärsutveckling	 och	 kapitalstrategi.	 Vartiainen	 är	 utbildad	 vid	 University	 of	
Pittsburgh,	USA	samt	Svenska	Handelshögskolan	i	Helsingfors,	Finland.	
	
Michael	Frausing	–	styrelseledamot	sedan	2021	
Michael	Frausing,	 född	1964,	är	 styrelseledamot	 i	OptiMobile	AB.	Frausing	har	mer	än	
25	 års	 erfarenhet	 från	 Telekom	 och	 IT	 där	 han	 framgångsrikt	 drivit	 försäljningstillväxt	
och	 strategiska	 uppköp	 hos	 ledande	 operatörer	 och	 leverantörer	 globalt.	Michael	 har	
arbetat	 på	 Ericsson	 i	 Sverige	 och	 USA	 i	 mer	 än	 15	 år	 i	 ledande	 affärspositioner	 på	
mobilsidan,	 varit	 6	 år	 som	 Chief	 Sales	 &	Marketing	 Office	 på	 Silicon	 Valley-baserade	
start-up,	LGC	Wireless,	såld	till	ADC.	Vidare	har	Michael	varit	SVP/MP	på	Acision	APAC	&	
South	Asia,	baserad	i	Singapore.	De	senaste	6	åren	har	Michael	haft	SVP-positioner	inom	
Strategy,	Enterprise	Business	och	International	Carrier	Business	på	Filippinernas	största	
operatör,	Globe	Telecom.	
	
Erik	Nilsson	–	VD	sedan	2020	
Erik	 har	 mer	 än	 30	 års	 erfarenhet	 av	 internationellt	 arbete	 i	 både	 små	 och	 stora	
telekomföretag.	 Han	 började	 sin	 karriär	 hos	 Ericsson,	 men	 har	 de	 senaste	 20	 åren	
fokuserat	 på	 affärsutveckling	 och	 försäljning	 som	 anställd	 i	 Andrew	 och	 ADC,	 två	
amerikanska	 storföretag,	 samt	 i	 svenska	 och	 amerikanska	 startups	 fokuserade	 på	
innovativa	 lösningar	 för	mobil	 inomhustäckning.	 Erik	har	 varit	 stationerad	utomlands	 i	
flera	omgångar	–	i	USA,	Brasilien	och	Italien.	Han	kommer	närmast	från	MIC	Nordic	AB	
där	 han	 varit	 Key	 Account	 Manager	 för	 företagets	 nyckelkunder	 inom	 mobiltäckning	
främst	mobiloperatörer,	byggföretag	och	fastighetsägare.	
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Aktien	
Ägarförteckning	med	ägare	över	5	%	av	aktier	och	kapital	per	den	31	december	2021	
	

Ägare	 Aktier	(st.)	 Ägarandel	(%)	
Katalysen	&	Partners	AB	 12	791	065	 24,47	
Grytänge	Invest	 7	400	000	 14,16	
Noax	Fastighets	AB	 5	000	000	 9,57	
Advokatfirman	Bergman	&	Partners	AB*	 3	054	470	 5,84	
Roger	Skjelle	 3	113	500	 5,96	
Jensen	Invest	AB	 2	925	142	 5,60	
Sami	Vartiainen	med	närstående	 2	700	000	 5,17	
Totalt	 52	270	355	 100,00	
	
*Ägs	av	styrelseordförande	Gösta	Bergman.	Bergman	äger	ytterligare	aktier	i	OptiMobile	privat	och	genom	delägda	bolag.	
	
Aktiekapitalets	utveckling	
År	 Händelse	 Pris	per	aktie	 Kvotvärde	 Ökning	av	

antalet	
aktier	

Ökning	av	
aktiekapital	

Totalt	antal	
aktier	

Totalt	
aktiekapital	

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

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

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

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

2017	 Nyemission	(avser	
kvittning	av	
aktieägarlån)	

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

2017	 Aktieuppdelning	5:1	 -	 0,066	 6	626	668	 -	 8	283	335	 546	700,11	
2018	 Nyemission	 6,00	 0,066	 1	601	110	 105	673,26	 9	884	445	 652	373,37	
2019	 Nyemission	 0,75	 0,066	 5	000	000	 330	000	 14	884	445	 982	373,37	
2019		 Nyemission	 0,54	 0,066	 2	700	000	 178	200	 17	584	445	 1	160	573,37	
2020	 Nyemission	 0,30	 0,066	 24	920	307	 1	644	740,262	 42	504	752	 2	805	313,632	
2021	 Nyemission	 0,60	 0,066	 9	765	603	 644	529,78	 52	270	355	 3	449	843,43	
	
Övrig	information	om	Bolagets	aktie		

• Aktiekapitalet	ska	utgöra	lägst	1	160	573	SEK	och	högst	4	642	292	SEK.	
• Antalet	aktier	ska	vara	lägst	17	584	445	och	högst	70	337	780.	
• Registrerat	aktiekapital	är	3	449	843,43	SEK.	
• Det	finns	ett	aktieslag.	Varje	aktie	medför	lika	rätt	till	andel	i	Bolagets	tillgångar	och	resultat	samt	berättigar	till	en	

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

• Bolagets	 aktiebok	 förs	 av	 Euroclear	 Sweden	AB,	 Box	 191,	 101	23	 Stockholm.	Aktieägare	 i	 Bolaget	 erhåller	 inga	
fysiska	 aktiebrev.	 Samtliga	 transaktioner	 med	 Bolagets	 aktier	 sker	 på	 elektronisk	 väg	 genom	 banker	 och	
värdepappersförvaltare.	Nyemitterade	aktier	registreras	på	person	i	elektroniskt	format.	
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• Aktiens	ISIN-kod	är	SE0010769380.	
• Kortnamn:	OPT.	
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Årsredovisning	för	räkenskapsåret	2021		
	
Styrelsen	och	verkställande	direktören	för	OptiMobile	AB	får	härmed	avge	årsredovisning	
för	räkenskapsåret	2021.	
	

Förvaltningsberättelse	...............................................................................................................................................................	13	
Resultaträkning	.........................................................................................................................................................................	17	
Balansräkning	............................................................................................................................................................................	18	
Balansräkning	............................................................................................................................................................................	19	
Kassaflödesanalys	......................................................................................................................................................................	20	
Noter	.........................................................................................................................................................................................	21	

	

	 	



	
	
	

	
	

	
OPTIMOBILE	ÅRSREDOVISNING	2021	 	 Sida	13	av	27	
	
	
	

Förvaltningsberättelse	
		
Allmänt	om	verksamheten	
Med	 mer	 än	 19	 års	 erfarenhet	 av	 telekommunikation,	 VoWiFi	 /	 VoIP	 och	 seamless	 handover-lösningar	 är	
OptiMobile	 en	 ledande	 utvecklare	 och	 leverantör	 av	 operatörstjänster	 inriktade	mot	 såväl	 konsument-	 som	
företagskunder.	OptiMobiles	produkter	är	framtagna	och	utvecklade	utifrån	bolagets	fullt	operatörsintegrerade	
mjukvarubaserade	 plattform,	 som	 möjliggör	 för	 operatören	 att	 tillhandahålla	 tjänster	 som	 kombinerar	
traditionell	mobiltelefoni	med	 IP-baserad	 telefoni.	 OptiMobiles	 produkter	 kan	 skräddarsys	 för	 de	 kund-	 och	
användarsegment	som	operatören	väljer	att	 inrikta	sig	mot,	vilket	möjliggör	 för	operatören	att	 tillhandahålla	
ett	stort	antal	nya	tjänster	och	därigenom	nya	intäktströmmar.		
		
Resultat	och	ställning	
OptiMobiles	 nettoomsättning	 för	 2021	 uppgick	 till	 1	 004	 ksek,	 vilket	 är	 en	 ökning	med	 465	 ksek	 gentemot	
motsvarande	period	föregående	år,	när	nettoomsättningen	uppgick	till	539	ksek.	Ökningen	är	främst	hänförlig	
till	högre	projektintäkter	under	året	jämfört	med	redovisade	projektintäkter	föregående	år.		
		
Rörelseresultatet	för	perioden	uppgick	till	-3	648	ksek,	vilket	är	en	minskad	förlust	med	326	ksek	jämfört	med	
motsvarande	period	föregående	räkenskapsår	när	rörelseresultatet	uppgick	till	-3	974	ksek.	
		
Kassaflöde	och	likviditet	
Kassaflödet	för	år	2021	uppgick	till	279	ksek	och	likvida	medel	uppgick	vid	årets	utgång	till	873	ksek.	
	
Företaget	har	sitt	säte	i	Stockholms	län,	Stockholms	kommun.	
		
Väsentliga	händelser	under	räkenskapsåret	
Den	 8	 mars	 informerade	 bolaget	 om	 en	 styrelseförändring.	 Anders	 Bergtoft	 lämnade	 uppdraget	 som	
styrelseledamot	i	OptiMobile	för	att	fokusera	på	sitt	uppdrag	som	VD	för	Charge	Amps	AB	(publ).		
	
Den	11	mars	kallade	OptiMobile	 i	ett	separat	pressmeddelande	till	extra	bolagsstämma	där	Michael	Frausing	
föreslogs	väljas	till	ny	styrelseledamot.	
	
Den	19	mars	informerade	bolaget	att	OptiMobile	och	LA+B	har	tecknat	en	avsiktsförklaring	om	ett	samarbete	
avseende	en	kommunikationstjänst	för	individer	och	företag	kallad	FONI.	
	
Den	 23	 mars	 informerade	 bolaget	 att	 en	 ny	 amorteringsplan	 avtalats	 med	 ALMI	 Företagspartner.	 Den	 nya	
amorteringsplanen	innebär	att	lånet	har	förlängts	fram	till	30	juni	2022	och	att	lånet	ska	amorteras	med	ca	385	
TSEK	 per	 kvartal	 med	 start	 först	 30	 september	 2021.	 I	 och	 med	 den	 nya	 amorteringsplanen	 har	 Bolagets	
tidigare	planerade	amorteringar	under	Q1	och	Q2	2021	om	ca	770	TSEK	flyttat	fram.		
	
Den	26	mars	 informerade	bolaget	att	Michael	Frausing	valdes	till	ny	styrelseledamot	i	OptiMobile	AB	vid	den	
extra	bolagsstämman	samma	dag.	
	
Den	21	april	meddelade	OptiMobile	att	 Lodurr-platform	och	mobilklienter	 för	Android	och	 iOS	 levererats	 till	
NSF	Telecom	Ab	 i	Finland.	Utvecklingsarbetet	 för	NSF	Telecom	har	nu	slutförts	och	tjänsten	är	 levererad	och	
redo	 för	 utökade	 kundtester	 och	 intrimning	 inför	 kommersiell	 lansering.	 Tjänsten	 erbjuder	 SIM-fria	
mobiltjänster	 som	 högkvalitetsröstsamtal	 och	 andra	 mervärdestjänster	 över	 WiFi,	 3G-,	 4G-	 och	 5G-nät	 och	
innehåller	ett	unikt	gränssnitt	anpassat	för	specifika	kundsegment.	
	
Den	5	maj	beslutade	styrelsen	 i	OptiMobile	AB	om	en	riktad	nyemission	on	1,5	MSEK	till	Grytinge	 Invest	AB.	
Samtidigt	 ger	 bolaget	 vederlagsfritt	 ut	 teckningsoptioner	 till	 bolagets	 aktieägare.	 Inlösenperioden	 för	 dessa	
optioner	infaller	under	perioden	den	20	–	30	september	2021.	Varje	teckningsoption	ger	rätt	att	teckna	en	ny	
aktie	till	kursen	0,60	kr	per	aktie.	
Den	25	maj	kallades	aktieägarna	till	årsstämma	den	23	juni	2021	kl	16:00	på	Hotel	Birger	Jarl	i	Stockholm.		
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Den	 2	 juni	 offentliggjordes	 årsredovisningen	 för	 räkenskapsåret	 2020.	 Årsredovisningen	 med	 tillhörande	
revisionsberättelse	 finns	 tillgänglig	 på	 bolagets	 och	 Spotlight	 Stock	 Markets	 respektive	 webbsidor	
(www.optimobile.se	och	www.spotlightstockmarket.com).	
	
I	början	av	juni	flyttade	OptiMobile	in	i	nya	lokaler	hos	WeWork	på	Malmskillnadsgatan	32,	plan	11.		
	
I	 juni	 gick	 OptiMobile	 med	 i	 den	 svenska	 gruppen	 av	 Gaia-X,	 ett	 europeiskt	 initiativ	 för	 att	 ta	 fram	 säkra	
molntjänster	som	uppfyller	de	högt	ställda	europeiska	säkerhetskraven.			
	
Den	23	juni	hölls	årsstämma	i	OptiMobile	AB.	
	
Den	15	september	informerade	bolaget	att	OptiMobile	har	tecknat	ett	avtal	med	Teluu	Ltd	i	Storbritannien	för	
användning	av	deras	bärbara	och	mångsidiga	SIPStack,	PJSIP-programbiblioteket.		

Den	17	september	informerades	att	OptiMobile	och	Emblasoft	Systems	samarbetar	för	att	skapa	lösningar	som	
möter	 en	 växande	 efterfrågan	 från	 operatörer	 för	 att	 snabbt	 möjliggöra	 VoLTE-	 och	 VoWiFi-enheter	 i	 IMS-
kärnnätverk.			
	
Den	1	oktober	informerade	bolaget	att	OptiMobile	har	kommit	överens	med	ALMI	Företagspartner	om	en	ny	
amorteringsplan	 avseende	 bolagets	 lån.	 Den	 nya	 amorteringsplanen	 innebär	 att	 lånet	 har	 förlängts	 fram	 till	
mars	2023	och	att	lånet	ska	amorteras	med	ca	385	TSEK	per	kvartal	med	start	först	den	30	juni	2022.		

Den	 21	 oktober	 informerades	 att	 OptiMobile	 går	 in	 i	 ett	 nytt	 marknadsområde	 med	 utvecklingen	 av	 en	
röstfokuserad	kommunikationslösning	riktad	mot	e-handelsbranschen.		Produkten	är	avsedd	att	ge	en	närmare	
interaktion	 mellan	 handlare	 och	 kunder,	 vilket	 leder	 till	 ökade	 konverteringsfrekvenser	 och	 mer	 värde	 för	
webbutiker	och	andra	webbplatser	där	interaktion	är	avgörande.			

Den	26	oktober	informerade	bolaget	att	OptiMobile	tillförs	3	609	361,80	kronor	genom	teckning	av	aktier	med	
utnyttjande	 av	 teckningsrätter.	 Detta	motsvarar	 en	 teckningsgrad	 om	 65,03	 procent.	 Aktieteckningen	 tillför	
bolaget	3	609	361,80	kronor	före	emissionskostnader,	vilka	uppgår	till	42	200,00	kronor,	genom	utgivande	av	6	
015	603	aktier	till	en	teckningskurs	om	0,60	kronor	per	aktie.	Av	det	totala	antalet	tecknade	aktier	tecknades	2	
800	000	genom	kvittning.	

Den	1	november	informerades	att	Jonas	Jonsson	har	utsetts	till	Chief	Strategy	Officer	på	OptiMobile	AB.		

Den	 2	 november	 informerades	 att	 styrelsen	 för	 OptiMobile	 AB	 lämnar	 korrigerande	 uppgifter	 om	 utfallet	 i	
bolagets	 aktieteckning	med	utnyttjande	 av	 teckningsrätter.	 Korrigeringen	 avser	 antal	 aktier	 tecknade	genom	
kvittning.	I	tidigare	offentliggjort	pressmeddelande	avseende	uppgifter	om	utfallet	i	bolagets	aktieteckning	med	
utnyttjande	 av	 teckningsrätter	 angavs	 felaktigt	 att	 2	 800	 000	 aktier	 tecknats	 genom	 kvittning.	 Korrekt	 antal	
aktier	tecknade	genom	kvittning	är	1	133	333	av	totalt	utgivna	6	015	603	aktier.	

Den	10	november	 informerade	bolaget	att	Crossborderit	AB	har	tecknat	en	avsiktsförklaring	med	OptiMobile	
för	 användning	 av	 kommunikationslösningen	 Woony	 för	 deras	 supportagenter.	 Avtalet	 är	 villkorat	 av	 ett	
framgångsrikt	Proof	of	Concept	följt	av	kommersiell	lansering	av	en	första	generationens	produkt.	

Den	 27	 december	 flaggade	 bolaget	 att	 Roger	 Skjelle	 har	 meddelat	 att	 han	 förvärvat	 ytterligare	 aktier	 i	
OptiMobile	AB	och	att	hans	ägande	nu	uppgår	till	totalt	3	055	000	aktier.	Det	motsvarar	5,84	%	av	kapital	och	
röster.	

Aktien	
Antal	aktier	uppgår	till	52	270	355,	det	finns	endast	ett	aktieslag	och	alla	aktier	besitter	samma	rösträtt.	Alla	
aktier	har	lika	delar	i	bolagets	vinst	och	tillgångar.	Aktiekapitalet	i	OptiMobile	AB	uppgick	vid	räkenskapsårets	
slut	till	3	449	843	kronor.		
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Risker	och	osäkerhetsfaktorer	
Bolagets	 verksamhet	 är	 utsatt	 för	 risker	 och	 bolagets	 styrelse	 och	 VD	 genomför	 därför	 kontinuerligt	
riskanalyser	för	att	besluta	om	motmedel	för	att	minimera	negativ	påverkan	om	en	eller	flera	risker	infaller.	De	
största	riskerna	och	osäkerhetsfaktorerna	som	identifierats	inför	kommande	år	är:	
			

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

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

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

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

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

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

• Bolagets	verksamhet	ar	inriktad	på	tillväxt	och	detta	kan	medföra	ett	ökat	framtida	kapitalbehov	
	
Flerårsöversikt	(Tkr)	 2021	 2020	 2019	 2018	 2017	
Nettoomsättning	 1	004	 539	 940	 1	514	 2	437	
Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	 4	654	 4	545	 4	795	 5	258	 1	521	
Resultat	efter	finansiella	poster	 -3	776	 -4	185	 -3	508	 -3	221	 -3	264	
Immateriella	anläggningstillgångar	 10	924	 10	094	 9	132	 7	529	 5	169	
Eget	kapital	 16	944	 15	610	 12	838	 11	403	 6	811	
Långfristiga	skulder	 1	013	 1	125	 2	396	 2	435	 6	530	
Kortfristiga	skulder	 5	272	 2	029	 1	258	 5	916	 4	598	
Balansomslutning	 23	229	 21	989	 21	777	 19	754	 17	938	
Soliditet	(%)	 72,8	 71,0	 59,0	 57,7	 38,0	
Kassaflöde	 279	 -126	 424	 289	 0	
Utdelning		 0	 0	 0	 0	 0	
Medelantalet	anställda	 6	 6	 6	 6	 6	
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Förändring	av	eget	kapital	
	

	

	 Aktiekapital	 Fond	för	
utvecklings-

arbete	

Överkurs-
fond	

Balanserat	
resultat	

Periodens	
resultat		

Totalt		
	

Belopp	vid		
periodens	ingång	

	
2	805	314	

	
10	093	999	

	
27	815	259	

	
-20	839	276	

	
-4	264	838	

	
15	610	458	

Nyemission	 644	259	 	 4	464	832	 	 	 5	109	361	
Disposition	enligt	beslut	
av	årets	årsstämma	

	 	 	 	
-4	264	838	

	
4	264	838	

	
0	

Omföring	till	fond	för	
utvecklingsarbete	

	 	
829	528	

	 	
-829	528	

	 	
0	

Periodens	resultat	 	 	 	 	 -3	776	142	 -3	776	142	
Belopp	vi	periodens	
utgång	

3	449	843	 10	923	527	 32	280	091	 -25	933	642	 -3	776	142	 16	943	677	

	

Förslag	till	behandling	av	ansamlad	förlust	
Styrelsen	föreslår	att	den	ansamlade	förlusten	(kronor):	
		
Ansamlad	förlust	 -25	933	642	
Överkursfond	 32	280	091	
årets	förlust	 -3	776	142	
	 2	570	307	
		
disponeras	så	att	
i	ny	räkning	överföres	 2	570	307	
		
Företagets	 resultat	 och	 ställning	 i	 övrigt	 framgår	 av	 efterföljande	 resultat-	 och	 balansräkning	 samt	
kassaflödesanalys	med	noter.	 	
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Resultaträkning	 	 	 	 	 		

	 Not	
2021-01-01	
2021-12-31	 	

2020-01-01	
2020-12-31	 	

Nettoomsättning	 		 1	003	593	 		 539	240	 		
Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	 2	 4	654	475	 		 4	544	924	 		
Övriga	rörelseintäkter	 3		 17	933	 		 1	467	202	 		
		 		 5	676	001	 		 6	551	367	 		
		 		 		 		 		 		
Rörelsens	kostnader	 		 		 		 		 		
Övriga	externa	kostnader	 4,	5	 -1	323	266	 		 -1	957	009	 		
Personalkostnader	 6	 -4	156	152	 		 -4	969	264	 		
Avskrivningar	och	nedskrivningar	av	materiella	och	
immateriella	anläggningstillgångar	 		 -3	838	555	 		 -3	596	051	 		
Övriga	rörelsekostnader	 		 -6	500	 		 -2	761	 		
Rörelseresultat	 		 -3	648	473	 		 -3	973	718	 		
		 		 		 		 		 		
Resultat	från	finansiella	poster	 		 		 		 		 		
Ränteintäkter	och	liknande	intäkter	 	 0	 	 25	939	 	
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 		 -127	669	 		 -237	128	 		
Resultat	efter	finansiella	poster	 		 -3	776	142	 		 -4	184	908	 		
		 		 		 		 		 		
Resultat	före	skatt	 		 -3	776	142	 		 -4	184	908		 		
		 		 		 		 		 		
Skatt	på	årets	resultat	 7	 -0	 		 -79	931	 		
Årets	resultat	 		 -3	776	142	 		 -4	264	838	 		
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Balansräkning	 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	
TILLGÅNGAR		 	Not	 	2021-12-31	 		 	2020-12-31	 		
Anläggningstillgångar	 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		
Immateriella	anläggningstillgångar	 		 		 		 		 		
Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten		
och	liknande	arbeten	 8	 10	923	525	 		 10	094	003	 		
	 	 10	923	525	 	 10	094	003	 	
	 	 	 	 	 	
Materiella	anläggningstillgångar	 	 	 	 	 	
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 9	 19	984	 	 33	590	 	
	 	 19	984	 	 33	590	 	
		 		 		 		 		 		
Finansiella	anläggningstillgångar	 		 		 		 		 		
Andelar	i	koncernföretag	 10,	11	 100	000	 		 100	000	 		
Uppskjuten	skattefordran	 12	 10	566	405	 		 10	566	405	 		
		 		 10	666	405	 		 10	666	405	 		
Summa	anläggningstillgångar	 		 21	609	914	 		 20	793	998	 		
		 		 		 		 		 		
Omsättningstillgångar	 		 		 		 		 		
	 		 		 		 		 		
Kortfristiga	fordringar	 		 		 		 		 		
Kundfordringar	 		 419	849	 		 57	720	 		
Fordringar	hos	koncernföretag	 		 55	484	 		 55	484	 		
Aktuella	skattefordringar	 		 74	822	 		 59	202	 		
Övriga	fordringar	 		 45	199	 		 66	097	 		
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 		 150	446	 		 361	600	 		
	Summa	kortfristiga	fordringar	 		 745	810	 		 600	104	 		
		 		 		 		 		 		
Kassa	och	bank	 	 873	360	 		 594	762	 		
Summa	omsättningstillgångar	 		 1	619	170	 		 1	194	866	 	
	
	 		 		 		 		
SUMMA	TILLGÅNGAR	 		 23	229	084	 		 21	998	863	
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Balansräkning	 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	
EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 Not	 2021-12-31	 	 2020-12-31	 	
		 		 		 		 		 		
Eget	kapital	 		 		 		 		 		
Bundet	eget	kapital	 		 		 		 		 		
Aktiekapital		 		 3	449	843					 		 2	805	314							
Fond	för	utvecklingsarbete	 		 10	923	527					 		 10	093	999							
		 		 14	373	370					 		 12	899	313							
		 		 	 		 	 		
Fritt	eget	kapital	 		 	 		 	 		
Överkursfond	 		 32	280	091	 		 27	815	259	 		
Balanserad	vinst	eller	förlust	 		 -25	933	642	 		 -20	839	276	 		
Årets	resultat	 		 -3	776	142					 		 -4	264	838							
	Summa	fritt	eget	kapital	 		 2	570	307		 		 2	711	145		 		
Summa	eget	kapital	 		 16	943	677					 		 15	610	457							
		 		 	 		 	 		
Långfristiga	skulder	 		 	 		 	 		
Skulder	till	kreditinstitut	 	 1	013	085	 		 1	125	000	 		
Summa	långfristiga	skulder	 		 1	013	085					 		 1	125	000							
		 		 				 		 						
Kortfristiga	skulder	 		 	 		 	 		
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 	 1	640	625					 	 2	028	710						
Leverantörsskulder	 		 44	387					 		 235	705							
Skulder	till	koncernföretag	 		 154	200					 		 154	200							
Övriga	kortfristiga	skulder	 		 1	499	475	 		 492	068	 		
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 		 1	933	635	 		 2	342	723	 		
Summa	kortfristiga	skulder	 		 5	272	322					 		 5	253	406							
		 		 	 		 	 		
SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 		 23	229	084					 		 21	988	863							
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Kassaflödesanalys	

Belopp	i	SEK	

	
2021-01-01	
2021-12-31	

	
2020-01-01	
2020-12-31	

Den	löpande	verksamheten	 	 	
Rörelseresultat	 -3	648	473	 -3	973	718	
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 0	 2	036	
Avskrivningar	 3	838	555	 3	596	051	
Erhållen	ränta	 0	 25	939	
Betald	inkomstskatt	 0	 0	
Erlagd	ränta	 -127	669	 -237	128	
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändring	av	
rörelsekapital	 -62	413	 -586	821	
	 	 	
Kassaflöde	från	förändring	av	rörelsekapitalet	 	 	
Förändring	av	kundfordringar	 -362	138	 -169	068	
Förändring	av	kortfristiga	fordringar	 216	432	 360	134	
Förändring	av	leverantörsskulder	 -191	318	 -77	384	
Förändring	av	kortfristiga	skulder	 598	320	 742	340	

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 323	709	 607	337	
	 	 	
Investeringsverksamheten	 	 	
Investeringar	i	immateriella	anläggningstillgångar	 -4	654	472	 -4	544	924	
Investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar	 0	 0	

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 -4	654	472	 -4	544	924	
	 	 	
Finansieringsverksamheten	 	 	
Nyemission	 5	109	361	 4	311	654	
Amortering	av	skuld	 -500	000	 -500	000	

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 4	609	361	 3	811	654	
	 	 	

Periodens	kassaflöde	 278	598	 -125	933	
Likvida	medel	vid	periodens	början	 594	762	 720	695	
Kursdifferens	i	likvida	medel	 0	 0	
Likvida	medel	vid	periodens	slut	 873	360	 594	762	
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Noter	
	
Not	1	Redovisnings-	och	värderingsprinciper	
		
Allmänna	upplysningar	
Årsredovisningen	är	upprättad	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	
koncernredovisning	(K3).		
		
Fordringar	har	upptagits	till	de	belopp	varmed	de	beräknas	inflyta.	
		
Övriga	tillgångar	och	skulder	har	upptagits	till	anskaffningsvärden	där	inget	annat	anges.	
		
Redovisningsprinciperna	är	oförändrade	jämfört	med	föregående	år.	
		
Koncernförhållanden	
Företaget	är	ett	moderföretag,	men	med	hänvisning	till	undantagsreglerna	i	årsredovisningslagen	7	kap	3§	
upprättas	ingen	koncernredovisning.	
		
Intäktsredovisning	
Intäkter	har	tagits	upp	till	verkligt	värde	av	vad	som	erhållits	eller	kommer	att	erhållas	och	redovisas	i	den	
omfattning	det	är	sannolikt	att	de	ekonomiska	fördelarna	kommer	att	tillgodogöras	bolaget	och	intäkterna	kan	
beräknas	på	ett	tillförlitligt	sätt.	
		
OptiMobile	har	en	intäktsmodell	bestående	av	tre	delar:	Utvecklings-	och	implementationsintäkt,	licensintäkt	
och	supportintäkt	
		
Immateriella	tillgångar	
Immateriella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	avskrivningar	
enligt	plan	och	eventuella	nedskrivningar.		
Vid	redovisning	av	utgifter	för	utveckling	tillämpas	aktiveringsmodellen.	Det	innebär	att	utgifter	som	
uppkommit	under	utvecklingsfasen	redovisas	som	tillgång	när	samtliga	nedanstående	förutsättningar	är	
uppfyllda:	

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

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

• Företaget	har	förutsättningar	att	använda	eller	sälja	den	immateriella	anläggningstillgången.	
• Det	är	sannolikt	att	den	immateriella	anläggningstillgången	kommer	generera	framtida	ekonomiska	

fördelar.	
• Det	finns	erforderliga	och	adekvata	tekniska,	ekonomiska	och	andra	resurser	för	att	fullfölja	

utvecklingen	och	för	att	använda	eller	sälja	den	immateriella	tillgången.	
• Företaget	kan	på	ett	tillförlitligt	sätt	beräkna	de	utgifter	som	är	hänförliga	till	den	immateriella	

anläggningstillgången	under	dess	utveckling.	

Avskrivning	sker	linjärt	över	den	förväntade	nyttjandeperioden	med	hänsyn	till	väsentligt	restvärde.		
		
Följande	avskrivningsprocent	tillämpas:	
		
Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten		 20%	 		
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 20%	 		
	
	
	



	
	
	

	
	

	
OPTIMOBILE	ÅRSREDOVISNING	2021	 	 Sida	22	av	27	
	
	
	

Leasingavtal	
Företaget	 redovisar	 samtliga	 leasingavtal,	 såväl	 finansiella	 som	operationella,	 som	operationella	 leasingavtal.	
Operationella	leasingavtal	redovisas	som	en	kostnad	linjärt	över	leasingperioden.	
		
Inkomstskatter		
Total	skatt	utgörs	av	aktuell	skatt	och	uppskjuten	skatt.	Skatter	redovisas	i	resultaträkningen,	utom	då	under-
liggande	transaktion	redovisas	direkt	mot	eget	kapital	varvid	tillhörande	skatteeffekter	redovisas	i	eget	kapital.	
		
Aktuell	skatt	
Aktuell	 skatt	 avser	 inkomstskatt	 för	 innevarande	 räkenskapsår	 samt	 den	 del	 av	 tidigare	 räkenskapsårs	
inkomstskatt	 som	 ännu	 inte	 redovisats.	 Aktuell	 skatt	 beräknas	 utifrån	 den	 skattesats	 som	 gäller	 per	
balansdagen.	
		
Uppskjuten	skatt	
Uppskjuten	skatt	är	inkomstskatt	som	avser	framtida	räkenskapsår	till	följd	av	tidigare	händelser.	Redovisning	
sker	 enligt	 balansräkningsmetoden.	 Enligt	 denna	 metod	 redovisas	 uppskjutna	 skatteskulder	 och	 uppskjutna	
skattefordringar	 på	 temporära	 skillnader	 som	 uppstår	mellan	 bokförda	 respektive	 skattemässiga	 värden	 för	
tillgångar	och	skulder	samt	för	övriga	skattemässiga	avdrag	eller	underskott.	
		
Uppskjutna	skattefordringar	nettoredovisas	mot	uppskjutna	skatteskulder	endast	om	de	kan	betalas	med	ett	
nettobelopp.	Uppskjuten	skatt	beräknas	utifrån	gällande	skattesats	på	balansdagen.	Effekter	av	förändringar	i	
gällande	 skattesatser	 resultatförs	 i	 den	 period	 förändringen	 lagstadgats.	 Uppskjuten	 skattefordran	 redovisas	
som	finansiell	anläggningstillgång	och	uppskjuten	skatteskuld	som	avsättning.	
		
Uppskjuten	 skattefordran	avseende	underskottsavdrag	eller	 andra	 framtida	 skattemässiga	 avdrag	 redovisas	 i	
den	omfattning	det	är	sannolikt	att	avdragen	kan	avräknas	mot	framtida	skattemässiga	överskott.	
		
På	 grund	 av	 sambandet	mellan	 redovisning	 och	 beskattning	 särredovisas	 inte	 den	 uppskjutna	 skatteskulden	
som	är	hänförlig	till	obeskattade	reserver.	
		
Kassaflödesanalys	
Kassaflödesanalysen	upprättas	enligt	indirekt	metod.	Det	redovisade	kassaflödet	omfattar	endast	transaktioner	
som	medfört	in-	eller	utbetalningar.	
		
Likvida	medel	
Som	 likvida	medel	 klassificerar	 företaget,	 förutom	 kassamedel,	 disponibla	 tillgodohavanden	 hos	 banker	 och	
andra	 kreditinstitut	 samt	 kortfristiga	 likvida	 placeringar	 som	 är	 noterade	 på	 en	 marknadsplats	 och	 har	 en	
kortare	 löptid	 än	 tre	 månader	 från	 anskaffningstidpunkten.	 Förändringar	 i	 spärrade	 medel	 redovisas	 i	
investeringsverksamheten.		
		
Nyckeltalsdefinitioner	
Nettoomsättning	
Rörelsens	huvudintäkter,	fakturerade	kostnader,	sidointäkter	samt	intäktskorrigeringar.	
	
Resultat	efter	finansiella	poster	
Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader,	men	före	skatter.	
	
Eget	kapital	
Företagets	nettotillgångar,	dvs	skillnaden	mellan	tillgångar	och	skulder.	
	
Balansomslutning	
Företagets	samlade	tillgångar.	
	
Soliditet	(%)	
Justerat	eget	kapital	(eget	kapital	och	obeskattade	reserver	med	avdrag	för	uppskjuten	skatt)	i	procent	av	
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balansomslutning.	
	
Uppskattningar	och	bedömningar	
Företagsledningen	 gör	 uppskattningar	 och	 antaganden	 om	 framtiden.	 Dessa	 uppskattningar	 kan	 komma	 att	
skilja	 sig	 från	det	verkliga	 resultatet.	De	uppskattningar	och	antaganden	som	kan	komma	att	 leda	 till	 risk	 för	
väsentliga	 justeringar	 i	 redovisade	 värden	 för	 tillgångar	 och	 skulder	 är	 främst	 värdering	 av	 immateriella	
tillgångar.	 Varje	 år	 prövas	 om	det	 finns	 någon	 indikation	 på	 att	 tillgångars	 värde	 är	 lägre	 än	 det	 redovisade	
värdet.	Finns	en	indikation	så	beräknas	tillgångens	återvinningsvärde,	vilket	är	det	lägsta	av	tillgångens	verkliga	
värde	med	avdrag	för	försäljningskostnader	och	nyttjandevärdet.	
	
Not	2	Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	
Av	rörelsen	totala	kostnader	
		
		 2021	 2020	 		
		 		 		 		
Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	 4	654	475	 4	544	924	 		
		 4	654	475	 4	544	924	 		
		 		 		 		
Not	3	Övriga	intäkter	
	 2021	 2020	 		
		 		 		 		
Valutakursvinster	på	fordringar	och	skulder	av	rörelsekaraktär	 2	363	 725	 	
Erhållna	bidrag	 6	836	 1	466	477	 	
Övriga	ersättningar	och	intäkter	 8	734	 0	 		
		 17	933	 1	467	202	 		
	
Not	4	Leasingavtal	
Årets	leasingkostnader	avseende	leasingavtal	exkl.	lokalhyra,	uppgår	till	0	kronor.			
		
Framtida	leasingavgifter,	för	icke	uppsägningsbara	leasingavtal,	förfaller	till	betalning	enligt	följande:	
		
		 2021	 2020	 		
		 		 		 		
Inom	ett	år	 168	000	 572	045	 		
		 168	000	 572	045	 		
	
Not	5	Arvode	till	revisorer	
Med	revisionsuppdrag	avses	granskning	av	årsredovisningen	och	bokföringen	samt	styrelsens	och	verkställande	
direktörens	 förvaltning,	 övriga	 arbetsuppgifter	 som	 det	 ankommer	 på	 bolagets	 revisor	 att	 utföra	 samt	
rådgivning	 eller	 annat	 biträde	 som	 föranleds	 av	 iakttagelser	 vid	 sådan	 granskning	 eller	 genomförandet	 av	
sådana	övriga	arbetsuppgifter.	
		 2021	 2020	 		
		 		 		 		
Winthers	Revisionsbyrå	AB	 		 		 		
Revisionsuppdrag	 36	100	 43	400	 		
		 36	100	 43	400	 		
		 		 		 		
Not	6	Anställda	och	personalkostnader	
		 2021	 2020	 		
		 		 		 		
Medelantalet	anställda	 		 		 		
Kvinnor	 1	 1	 		
Män	 5	 5	 		
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		 6	 6	 		
Löner	och	andra	ersättningar	 		 		 		
Styrelse	och	verkställande	direktör	 894	487	 868	591	 		
Tantiem	och	liknande	ersättning	till	styrelse	och	verkställande	
direktör	 0	 300	000	 		
Övriga	anställda	 2	395	050	 2	040	107	 		
		 3	289	537			 3	208	698			 		
	
Sociala	kostnader	 		 		 		
Pensionskostnader	för	styrelsen	och	verkställande	direktör	 142	245	 105	010	 		
Pensionskostnader	för	övriga	anställda	 121	428	 134	253	 	
Övriga	sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal	 911	185	 990	101	 	
		 1	174	858	 1	229	364	 		
		 		 		 		
Totala	löner,	ersättningar,	sociala	kostnader	och	
pensionskostnader	 4	464	395	 4	438	062	 		
	
Styrelsen	ersätts	genom	ett	fast	arvode.	
	
Erik	 Nilssons	 VD-avtal	 gäller	 tills	 vidare	med	 en	 uppsägningstid	 om	 sex	månader	 från	 Bolagets	 sida	 och	 sex	
månader	 från	 Nilssons	 sida.	 Ersättningen	 erläggs	 månatligen	 i	 efterskott.	 Utöver	 den	 fasta	 lönen	 har	 Erik	
Nilsson	från	och	med	räkenskapsåret	2020,	möjlighet	att	erhålla	en	rörlig	ersättning	om	högst	50%	av	årslönen.	
Den	rörliga	ersättningen	utbetalades	årligen	i	efterskott.	VDs	ersättning	är	marknadsmässig	och	omfattades	av	
pensionsvillkor	i	nivå	med	gällande	ITP-plan.		
	
Not	7	Aktuell	och	uppskjuten	skatt	
		 2021	 2020	 		
		 		 		 		
Skatt	på	årets	resultat	 		 		
Uppskjuten	skatt	 0	 0	
Förändring	avseende	ackumulerad	utländsk	källskatt	 0	 -77	648	
Förändring	uppskjuten	skatt	 0	 -2	283	
Totalt	redovisad	skatt	 0	 -79	931	
		 		 		
Avstämning	av	effektiv	skatt	
		 		 2021	 		 2020	
		 		 		 		 		
		 Procent	 Belopp	 Procent	 Belopp	
Redovisat	resultat	före	skatt	 		 -3	776	141	 		 -4	184	908	
		 		 		 		 		
Skatt	enligt	gällande	skattesats	 20,60	 777	885	 21,40	 895	570	
Ej	avdragsgilla	kostnader	 		 -585	 		 -149	
Ej	skattepliktiga	intäkter	 	 0	 	 5	551	
Ej	värderade	underskottsavdrag	 		 -777	300		 		 -900	972		
Omvärdering	av	underskott	p.g.a.	ändrad	
skattesats	 	 0	 	 -2	283	
Redovisad	effektiv	skatt	 -0,00	 0	 -0,05	 -2	283	
		 		 		 		 		
	
Not	8	Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten	och	liknande	arbeten	
		 2021-12-31	 2020-12-31	 		
		 		 		 		
Ingående	anskaffningsvärden	 68	892	315	 64	347	391	 		
Inköp	 4	654	476	 4	544	924	 		
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Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 73	546	791	 68	892	315	 		
		 		 		 		
Ingående	avskrivningar	 -58	798	312	 -55	215	867	 		
Årets	avskrivningar	 -3	824	954	 -4	544	924	 		
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -62	623	266	 -58	798	312	 		
		 		 		 		
Utgående	redovisat	värde	 10	923	525	 10	094	003	 		
		 		 		 		
		
Not	9	Inventarier,	verktyg	och	installationer	
		 2021-12-31	 2020-12-31	 		
		 		 		 		
Ingående	anskaffningsvärden	 68	028	 68	028	 		
Inköp	 0	 0	 		
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 68	028	 68	028	 		
		 		 		 		
Ingående	avskrivningar	 -34	438	 -20	832	 		
Årets	avskrivningar	 -13	606	 -13	606	 		
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -48	044	 -34	438	 		
		 		 		 		
Utgående	redovisat	värde	 19	984	 33	590	 		
		 		 		 		
Not	10	Andelar	i	koncernföretag	
		 2021-12-31	 2020-12-31	 		
		 		 		 		
Ingående	anskaffningsvärden	 100	000	 100	000	 		
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 100	000	 100	000	 		
		 		 		 		
Utgående	redovisat	värde	 100	000	 100	000	 		
	
	
Not	11	Specifikation	andelar	i	koncernföretag	
	
	
Namn	

Kapital-	
andel	

Rösträtts-	
andel	

Antal	
andelar	

Bokfört	
värde	 		

OptiMobile	Sales	and	Distribution	AB	 100%	 100%	 1	000	 100	000	 		
		 		 		 		 100	000	 		
		 		 		 		 		 		
		 Org.nr	 Säte	 		
OptiMobile	Sales	and	Distribution	AB	 556732-3646	 Stockholm	 		
	
Not	12	Uppskjuten	skatt	på	temporära	skillnader	
	 	
2021-12-31		 		 		
		 		 		
Temporära	skillnader	
		

Uppskjuten	
skattefordran	

Netto	
	

Skattemässiga	underskottsavdrag	 10	566	405	 10	566	405	
		 10	566	405	 10	566	405	
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2020-12-31		
		 		 		
Temporära	skillnader	
		

Uppskjuten	
skattefordran	

Netto	
		

Skattemässiga	underskottsavdrag	 10	566	405	 10	566	405	
		 10	566	405	 10	566	405	
	
Förändring	av	uppskjuten	skatt	 		 		 		
		
		

Belopp	vid	
årets	ingång	

Belopp	vid	
årets	utgång	

Skattemässiga	underskottsavdrag	 10	566	405	 10	566	405	
		 10	566	405	 10	566	405	

	 		 		
	
	

Not	13	Ställda	säkerheter	
		 2021-12-31	 2020-12-31	 		
		 		 		 		
Företagsinteckningar	 7	070	000	 7	070	000	 		
		 7	070	000	 7	070	000	 		
		 		 		 		
Not	14	-	Väsentliga	händelser	efter	räkenskapsårets	slut	
	
Den	 9	 februari	 2022	 informerade	 bolaget	 att	 OptiMobile	 lanserar	 en	 unik	 tjänst	 för	 att	 stödja	 övergång	 till	
4G/5G.	Nedstängning	av	2G-	och	3G-nätverk	pågår	för	fullt	hos	många	mobiloperatörer,	vilket	bland	annat	kan	
leda	till	att	vissa	abonnenter	 inte	 längre	kan	genomföra	röstsamtal.	OptiMobiles	OptiSet-lösning	är	utvecklad	
för	att	övervinna	några	av	de	svårigheter	som	uppkommer	vid	flytt	av	användare	till	nyare	nätverk.	
	
Den	 22:a	 april	 beslutade	 OptiMobile	 AB	 (publ.)	 att	 uppta	 lån	 om	 totalt	 660	 kSEK.	 Motivet	 är	 att	 tillföra	
rörelsekapital	för	att	utvärdera	alternativa	finansieringsmöjligheter.	
	
Den	25:e	april	tillkännagav	OptiMobile	en	ny	strategi	för	att	dra	nytta	av	sin	enastående	branschexpertis	inom	
rösttjänster	 och	 OptiMobile-plattformen,	 som	 har	 utvecklats	 under	 19	 år,	 för	 att	 föra	 ut	 fördelarna	 med	
röstkommunikation	till	 fler	sektorer.	Den	nya	strategin	kommer	att	resultera	 i	en	uppdaterad	produktportfölj	
för	OptiMobile,	som	börjar	med	de	redan	annonserade	OptiSet-,	Woony-	och	Zapr-produkterna.	Viktigt	är	att	
alla	 dessa	 produkter	 lanseras	 under	 sina	 individuella	 varumärken,	 vilket	 möjliggör	 oberoende	
marknadsföringsbudskap	 och	 positionering	 för	 sina	 respektive	 marknader.	 Äldre	 produkter	 för	 befintliga	
kunder	kommer	att	underhållas	och	stödjas	enligt	avtalsförpliktelser.	
	
Den	 29:e	 april	 lanserade	 OptiMobile	 en	 ny	 kommunikationstjänst	 för	 e-handel.	 Woony	 är	 en	
röstkommunikationslösning	 baserad	 på	 VoIP-teknik	 som	 gör	 att	 internetanvändare	 kan	 kommunicera	 direkt	
från	en	webbläsare	med	en	supportagent	utan	behov	av	en	telefon.	Kommunikation	sätts	upp	mellan	en	webb-
widget	 installerad	 på	 webbsidan,	 till	 exempel	 webbshop,	 och	 en	 klientprogramvara	 som	 används	 av	
supportagenten.	
	
Den	 19:e	 maj	 informerades	 att	 OptiMobile	 och	 ALMI	 Företagspartner	 har	 kommit	 överens	 om	 en	 ny	
amorteringsplan	 avseende	 Bolagets	 lån.	 Den	 nya	 amorteringsplanen	 innebär	 att	 lånet	 har	 förlängts	 fram	 till	
september	2023	och	att	 lånet	 ska	amorteras	med	ca	385	TSEK	per	 kvartal	med	 start	 först	den	31	december	
2022.	 I	 och	med	den	nya	amorteringsplanen	har	Bolagets	 tidigare	planerade	amorteringar	under	Q2	och	Q3	
2022	om	sammanlagt	ca	770	TSEK	flyttats	fram.	
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Stockholm	den	31	maj	2022	
		
			
Gösta	Bergman	 Peter	Almberg	
Ordförande	 Styrelseledamot		
		 		
		 		
Sami	Vartiainen	 Michael	Frausing	
Styrelseledamot	 Styrelseledamot		
		 		
		
Erik	Nilsson	
Verkställande	direktör	
	
		
	
	
Min	revisionsberättelse	har	lämnats	den	9	juni	2022	
		
		
	
Ragnar	Santesson	 	
Auktoriserad	revisor	
	
	



	 	

	 	 	
	

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Optimobile AB (publ) 
Org.nr 556637-7403 
Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden  
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Optimobile AB (publ) för år 2021. 
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 12 - 27 i detta 
dokument. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Optimobile ABs 
(publ) finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför 
att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.  

Grund för uttalanden  

Jag har utfört revision enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Optimobile AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av sid 2 - 11 men innefattar inte 
årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende 
dessa. Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. I 
samband med min revision av årsredovisningen är det mitt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. Om jag, baserat på det 
arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag 
har inget att rapportera i det avseendet. 

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 
på 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten 

Revisorns ansvar 

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre för än 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• Skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• Utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta  



	 	

	 	 	
	

 
 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten.  

• Utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  

 
Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Uttalanden  
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Optimobile AB (publ) för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden  

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnitt 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Optimobile AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mina yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina 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 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt 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 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

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

 

 

Stockholm i juni 2022 

 
 
 
Ragnar Santesson                                                                        
Auktoriserad revisor 


