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Irisity är en ledande leverantör av AI-baserade 
lösningar för videoanalys. Vi utvecklar innovativ 
mjukvara som uppgraderar vanliga 
säkerhetskameror till intelligenta detektorer och 
samtidigt säkrar den personliga integriteten.

Vår teknik skyddar människor och tillgångar 
genom att upptäcka incidenter i realtid. I detta 
ingår att detektera intrång, flammor, våld, fall och 
övergivna föremål, liksom snabb sökning och 
analys av inspelad video och utvinning av 
statistiska data. 

Genom att alla funktioner erbjuds tillsammans 
med vår patenterade teknik för anonymisering i 
realtid säkerställer Irisity en etisk bevakning som 
inte gör intrång i den personliga integriteten. Irisity, 
som betjänar kunder i mer än 90 länder, har sitt 
huvudkontor i Göteborg och kontor i Israel, USA, 
Förenade Arabemiraten, Mexiko, Singapore och 
Danmark. Vi arbetar globalt genom ett nätverk av 
återförsäljare, samarbetspartner, säkerhetsföretag 
och kameratillverkare.
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VD har ordet
Med sista kvartalet avslutar vi ett både betydelsefullt och 
utmanande år där vi navigerat integrationsarbetet efter 
förvärvet av Agent Vi samtidigt som vi utvecklat vår affär.

Med en erfaren säljorganisation med närvaro på alla 
prioriterade kontinenter, har vi fortsatt stärka vår 
långsiktiga pipeline i nära samarbete med våra globala 
partners. Säljstyrkan fokuserar på att hantera större och 
mer komplexa kundengagemang än tidigare. 

Vi avslutade året med att etablera ramavtal med 
marknadsledande ankarkunder med god intäktspotential 
under de kommande perioderna. Orderingången var stark 
med drygt 45 miljoner kronor, väl fördelat mellan våra 
prioriterade marknader i USA, Europa och Asien. Flera av 
dessa affärer stängdes i slutet av året, vilket tillsammans 
med en omvärdering av projekt i Holland, Förenade 
Arabemiraten och Singapore, baserat på leveransstatus, 
ledde till en förskjutning av intäkter till kommande 
månader.

Året har påverkats av en utdragen tillsynsprocess från 
integritetsmyndigheten IMY som saktat ner försäljning till 
skolor i Sverige. Försäljningen har även påverkats av 
komponentbrist för våra viktiga kamerapartners samt 
generell makrooro som fördröjt våra säljprocesser. 

Den negativa marknadsdynamiken och 
intäktsförskjutningen har under den andra halvan av året 
belastat vår EBITDA. För att förbättra resultatutvecklingen 
ökar vi också leveranskapaciteten för att möta våra nya 
multinationella ramavtal.

Vi har under året integrerat våra tekniska plattformar och 
kan nu erbjuda en av marknadens mest kompletta och 
högpresterande analysplattformar med Iris+.  
Integrationsarbetet efter förvärvet har också inneburit att 
samordna funktionerna och harmonisera  
affärsprocesserna.

Vid årsskiftet hade bolaget likvida medel och kreditlimiter 
på 39 MSEK. I januari 2023 drog vi den återstående 
tranchen om 5 Mkr på vårt 20 Mkr DBT-lån 
(kommunicerat i Q3-rapporten).

Det operativa kassaflödet var positivt på grund av stora 
kundbetalningar under januari och februari 2023. Bolaget 
hade per utgången av januari likvida medel inklusive 
tillgängliga krediter uppgående till 44 miljoner kronor, 
vilket förväntas täcka kapitalbehovet fram till positivt 
kassaflöde. 

När jag nu går vidare från Irisity fylls jag av blandade 
känslor. Å ena sidan kommer jag sakna alla talangfulla 
människor som jag har haft förmånen att arbeta 
tillsammans med genom åren. Men å andra sidan är jag 
fylld av spänning inför vad framtiden har att erbjuda under 
vår nya VD, Kevens solida ledarskap.

Vår resa från start-up i Göteborg till en global aktör, har 
verkligen varit spännande, och naturligtvis också kommit 
med stora utmaningar på vägen. Men tillsammans har vi 
visat styrka och motståndskraft att övervinna många 
hinder. Med vår tillväxt har också våra ambitioner vuxit, 
där vi expanderat till nya marknader, skapat partnerskap 
med branschledare och investerat tungt i FoU både 
organiskt och genom förvärv. Vårt fokus på innovation 
och excellens har placerat oss i framkant av avancerad 
algoritmutveckling, trots hård konkurrens. Idag är vi stolta 
över vår position som global ledare inom avancerad 
videoanalys!

Keven är den bästa nya VD vi kan önska oss, hans 
strategiska branscherfarenhet och nätverk är helt enkelt 
oöverträffad. Under hans ledning är Irisity redo för nya 
välförtjänta framgångar!

Marcus Bäcklund

Jag är glad och tacksam över mitt nya uppdrag som VD 
för Irisity AB (Publ)´, där jag kommer arbeta med ett av de 
mest talangfulla teamen som utvecklar videoanalys och 
AI-mjukvara. Tillsammans kommer vi att påskynda 
förverkligandet av de många fördelarna som kommer från 
att använda videoanalys och AI-programvara med 
kameror och videohanteringssystem. Jag ser med 
tillförsikt fram emot ett spännande 2023!

Keven Marier
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AKTIEN OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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Ägarförhållanden

Irisity AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett publikt
aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
Aktiens kortnamn är IRIS. Aktieägaröversikten visar
förhållandena per den 31 december 2022 vid vilken tid
6 961 aktieägare var registrerade.

Antal aktier

Irisity har 38 302 328 aktier utestående per den 31 december 
2022.

6
I R I S I T Y  A B  ( P U B L )  2 0 2 2
5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

Andel av röster/ ägarandelAntal aktierAktieägare

10,8%4 149 530
Altshuler Shaham Trusts Ltd.*

10,7%4 092 181
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

7,0%2 700 000Westergyllen AB

6,4%2 444 634Chalmers Innovation Seed Fund

4,7%1 800 000Runmarker, Ulf

4,6%1 777 657Pershing, LLC, W9

2,0%753 400Perninger, Bo

1,7%631 536Bergvall, Leif Harald

1,6%618 316Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

1,6%600 000Förvaltningsaktiebolaget Brunnen

51,1%19 567 254Totalt tio största aktieägarna

48,9%18 735 074Övriga

100,0%38 302 328Totalt
* Betalningsombud för tidigare Agent Vi aktieägare
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Styrelsen och verkställande direktören för Irisity 
AB (publ), 556705-4571, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Alla 
belopp anges i kronor om inte annat anges. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Allmänt om verksamheten

Irisity utvecklar och säljer intelligenta 
kamerabevakningssystem. Tekniken bygger på 
egenutvecklade patent, videoanalysalgoritmer och 
självlärande system med artificiell 
intelligens. 

Inom Irisity pågår en kontinuerlig produkt- och 
tjänsteutveckling för att kunna vara så kundnära 
som möjligt och för att kunden alltid skall 
erbjudas bästa tänkbara skydd och trygghet. 
Bolaget bedriver också i mycket begränsad 
omfattning en spetskonsultverksamhet, vilken ger 
god överblick och kompetensutveckling inom AI-
baserad videoanalys. 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 
under räkenskapsåret

Under året har de tekniska plattformarna från Irisity och 
tidigare Agent VI integrerats och Iris+ lanserades i Q4 2022. 
Ledningen har arbetat med integrationen av tidigare Agent VI, 
funktionerna och att samordna processer. 

Styrelse och ledning beslutade att prioritera nyckelvertikalerna 
Education, Rail och Central Monitoring, samt våra 
möjliggörande teknologier Anonymization och Embedded. 

Året har påverkats av en utdragen tillsynsprocess från 
integritetsmyndigheten IMY i Sverige, som fortfarande pågår.

Vid slutet av året tecknade bolaget ordrar om 45 miljoner 
kronor, där merparten är stora order som väntas sträcka sig 
över flera kvartal.

Bolaget upptog ett lån på 20 MSEK via DBT, av vilka 15 MSEK 
drogs under 2022. 

I samband med att bolaget publicerade sin ekonomiska 
uppdatering för Q3 den 27 oktober med intäktsförskjutning,  
utlöstes en omfattande handel i aktien, där en majoritet 
utgjordes av tidigare AgentVi-ägares aktier som nyligen 
släppts från lockup.

Marcus Bäcklund, VD, meddelade att han ämnar sluta som 
VD i samband med Q3-rapporteringen. 
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Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi och 
förväntas ta position på en växande marknad 
för videoanalys. Bolaget är starkt beroende av 
sin specialistkompetens, där riskerna primärt är 
kopplade till en onormal personalomsättning.
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Riskfaktorer
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 
omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom 
risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, 
patent, konkurrenter, ränteläge och framtida 
finansiering, som värdepappersrelaterade risker, 
såsom risker relaterade till aktieutveckling, volatilitet 
och likviditet. Med ökade räntor och inflation, har
risken ökat både vad gäller orderingång och på
kostnadssidan.

Tillståndsfrågan som utreds av IMY har varit

utdragen och är därmed fortfarande en risk. Irisity 

arbetar med berörda kommuner för att klargöra

frågan och processen går framåt. 

En investerare rekommenderas att göra sin egen 

bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för 

bolagets framtida utveckling. Ovan nämnda 

riskfaktorer är utan rangordning och utan anspråk på 

att vara heltäckande.

Lagstiftning och bolagsordning

Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av 
svensk lagstiftning, främst genom 
aktiebolagslagen. Bolaget är listat på Nasdaq 
First North Growth Market varmed Bolaget även 
tillämpar och följer de regler och 
rekommendationer som följer av Bolagets 
marknadsnotering på Nasdaq First North Growth
Market. Förutom lagstiftning samt regler och 
rekommendationer är det bolagsordningen som 
ligger till grund för styrningen av Bolagets 
verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat 
var styrelsen har säte, verksamhetsinriktning, 
gränser avseende aktiekapital och antal aktier 
och förutsättningar för att få deltaga vid 
bolagsstämma. 



Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) skall 
tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad. Koden behöver i 
dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är 
listade på Nasdaq First North Growth Market. 
Den är således inte bindande för Bolaget, men 
utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för 
bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande 
för Bolaget kommer Bolaget att tillämpa den. 

Patent

Irisity är ett teknik-/mjukvarubolag och det är 
därför av väsentlig vikt att Irisitys teknik är väl 
och formellt skyddad via patent och 
patentansökningar. Irisity utvecklingsarbete har 
löpande skyddats genom kvalificerat 
patentarbete. 

Irisity AB (publ) var 2022-12-31 ägare till sammanlagt 
21 beviljade patent och 6 patentansökningar. 
Patenten var fördelade över 9 olika patentfamiljer. 
Förutom eget patentskydd omfattar strategin 
kontinuerlig bevakning av konkurrerande tekniker. 
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Svensk kod för bolagsstyrning

Koncernens omsättning uppgick till 87,7 MSEK 
(77,3).

Bruttomarginalen uppgick till 79,7 procent (71,9).

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 
- 32,0 MSEK (6,4)

Årets resultat efter skatt uppgick till –136,9 MSEK 
(-23,9).

MRR vid utgången av året uppgick till 4,4 MSEK 
(4,7) Q/Q.

Antal aktier vid periodens slut uppgick till 
38 302 328 och resultat per aktie var –3,57 
kronor (-0,62). Antal aktier I vägt genomsnitt för 
året var 38 302 328.

Finansiell översikt

Januari -
december

Januari -
decemberFörsäljning och resultat i 

20212022koncernen (TKR)

77 28987 681Nettoomsättning

15 42424 951Aktiverat arbete för produktutveckling

6 401-32 024Rörelseresultat (EBITDA)

-25 827-147 429Rörelseresultat (EBIT)

negnegRörelsemarginal

-26 436-147 752Resultat efter finansiella poster

-23 935-136 925Årets resultat



11

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapitalet uppgick till –31,0 MSEK (5,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -
41,9 MSEK (-27,4). Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick under 
perioden till -26,3 MSEK (-90,2). Från
finansieringsverksamheten var kassaflödet 13,8 
MSEK (123,8). 

Årets kassaflöde uppgick till – 54,5 MSEK
(6,2). 

Balansomslutningen uppgick den 31 december 
2022 till 863,4 MSEK (898,9) och soliditeten var 
85,6 procent (85,0). Koncernens nettoskuld 
uppgick till -2,6 MSEK (-61,6), vilket innebär en 
positiv nettoskuld. Moderbolaget har en
checkräkningskredit om 20 MSEK, som var 
outnyttjad per balansdagen. 

Personal och organisation

Vid periodens utgång fanns 74 (100) 
heltidsekvivalenter (FTE) varav 20 (16) kvinnor 
fördelat på kontor i Sverige, Israel, UAE, USA, 
Mexiko och Singapore.
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Upplysningar om väsentliga händelser 
efter periodens utgång.
Keven Marier presenterades som VD 21 februari 2023, och tillträdde

13 mars 2023.. 

Bolagsledningen introducerade en säljorganisation med mer platt

struktur.

Under januari drog bolaget den återstående tranchen av 5 MSEK av 

20 MSEK DBT-lånet .

Bolaget annonserade en finansiell uppdatering gällande Q4 och 

intäktsförskjutning. 

Närstående transaktioner

De närstående transaktioner som skett är de 
som presenteras i ”Not 7: Löner, andra 
ersättningar och sociala kostnader”. 
Förutsättningarna är de samma för samtliga 
styrelseledamöter, prissättning för deras 
insatser har skett på marknadsmässiga villkor. 

K O N C E R N E N S  F L E R Å R S J Ä M F Ö R E L S E
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

M O D E R B O L A G E T S  F L E R Å R S J Ä M F Ö R E L S E
Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nyckeltalsdefinitioner framgår på sidan 47: Finansiell kalender och definitioner.
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2018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31Flerårsjämförelse
29 81235 89138 11153 80735 326Nettoomsättning, tkr

15 35016 51512 30218 01611 522Aktiverat arbete, tkr
-14 262-14 676-14 199-13 565-39 510Resultat efter finansiella poster, tkr

negnegnegnegnegRörelsemarginal, %

negnegnegnegnegAvkastning på eget kapital, %
76 563119 442152 693798 987767 750Balansomslutning, tkr

2423305042Medelantal anställda, st

61,275,782,696,094,8Soliditet, %

2018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31Flerårsjämförelse

29 81235 40236 76777 28987 681Nettoomsättning, tkr

15 35015 93010 00415 42424 951Aktiverat arbete, tkr
-14 262-17 295-19 597-26 436-147 752Resultat efter finansiella poster, tkr

negnegnegnegnegRörelsemarginal, %
negnegnegnegnegAvkastning på eget kapital, %

76 563112 421137 866898 888863 386Balansomslutning, tkr

24323710083Medelantal anställda, st
61,277,785,485,085,6Soliditet, %
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F Ö R S L A G  T I L L  V I N S T D I S P O S I T I O N

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 
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BeloppFörslag till vinstdisposition (SEK)
868 175 413Överkursfond

-162 057 733Balanserat resultat

-38 994 052Årets resultat

667 123 628Summa

667 123 628Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

667 123 628
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KONCERNENS
SIFFROR
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K O N C E R N E N S  R E S U L T A T R Ä K N I N G
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20212022NotResultaträkning (TSEK)
77 28987 681Nettoomsättning
15 42424 9513Aktiverat arbete för egen räkning

3398 6174Övriga rörelseintäkter
93 052121 249Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
-21 748-17 838Råvaror och förnödenheter
-15 270-33 8015,6Övriga externa kostnader
-49 633-101 6357Personalkostnader

-32 228-115 4068,3,20Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-118 879-268 679Summa rörelsens kostnader

-25 827-147 429Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
07Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-609-329Räntekostnader och liknande resultatposter
-609-323Summa resultat från finansiella poster

-26 436-147 752Resultat efter finansiella poster

2 50110 82713Skatt på årets resultat
-23 935-136 925Årets resultat
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2021-12-312022-12-31NotTillgångar (TSEK)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

310 865310 21220Goodwill

424 907446 3963, 21Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
735 772756 608

Materiella anläggningstillgångar
92052Inventarier uthyrda till kund

1 9502 048Inventarier, verktyg och installationer
2 8692 1008

Finansiella anläggningstillgångar

33 50738 57611Uppskjuten skattefordran
33 50738 576

772 148797 283Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

40 22918 882Kundfordringar
4930Aktuella skattefordringar

1 6602 735Övriga kortfristiga fordringar

13 01626 90515Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
55 39948 522

71 34117 580Kassa och bank

126 74066 103Summa omsättningstillgångar
898 888863 386Summa tillgångar
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2021-12-312022-12-31NotEget kapital och skulder (TSEK)
17Eget kapital

3 4473 447Aktiekapital
868 575868 175Övrigt tillskjutet kapital

-109 981-132 550Annat eget kapital inkl. årets resultat
762 041739 072Summa eget kapital

Avsättningar
69363812Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

76 68665 19812Uppskjuten skatteskuld
77 37965 836Summa avsättningar

Långfristiga skulder
011 00018Skulder till kreditinstitut

7 8769 674Övriga långfristiga skulder
7 87620 674Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
1 1744 00018Skulder till kreditinstitut

12 4505 285Leverantörsskulder
211244Skatteskulder

9 5484 827Övriga kortfristiga skulder

28 20923 44819Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
51 59237 804Summa kortfristiga skulder

898 888863 386Summa eget kapital och skulder
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Aktiekapitalet består av 38 302 328 aktier med ett kvotvärde om 0,09 SEK. 

I R I S I T Y  A B  ( P U B L )  2 0 2 2
5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

R A P P O R T  Ö V E R  F Ö R Ä N D R I N G A R  I  K O N C E R N E N S  E G N A  K A P I T A L

Övrigt tillskjutet 
kapital Totalt

Annat eget 
kapital inkl. årets 

resultatAktiekapitalFörändring av eget kapital (TSEK)

117 761-104 623220 0582 326Ingående eget kapital 2021-01-01

Transaktioner med ägare: 

125 685125 442243Nyemission 

524 677523 798879Apportemission 

-723-723Kostnader hänförliga till emission 

18 57718 577Omräkningsdifferenser 

-23 935-23 935Årets resultat 

762 041-109 981868 5753 447Utgående eget kapital 2021-12-31

762 041-109 981868 5753 447Ingående eget kapital 2022-01-01

Transaktioner med ägare: 

0Nyemission 

0Apportemission 

-400-400Kostnader hänförliga till emission 

114 355114 355Omräkningsdifferenser 

-136 924-136 924Årets resultat 

739 072-132 550868 1753 447Utgående eget kapital 2022-12-31
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K O N C E R N E N S  K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

I R I S I T Y  A B  ( P U B L )  2 0 2 2
5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

20212022NotIndirekt metod (TSEK)
Den löpande verksamheten 

-25 827-147 429Rörelseresultat före finansiella poster
32 228115 40621Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar mm

07Erhållen ränta
-609-329Erlagd ränta
-616526Betald inkomstskatt

5 176-31 820Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
-21 95421 475Ökning/minskning kundfordringar

-9 963-14 963Ökning/minskning övriga fordringar
457-7 165Ökning/minskning leverantörsskulder

-1 160-9 482Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
-27 444-41 956Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten 
-74 350022Förvärv av andelar i dotterföretag
-15 424-24 9513Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-385-1 3768Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-90 159-26 328Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
124 9620Nyemission

0-400Förvärvskostnad
015 000Upptagna lån
0342Teckningsoptioner

-1 171-1 174Amortering av skuld
123 79113 768Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6 188-54 515Årets kassaflöde
65 15371 341Likvida medel vid årets början

0755Kursdifferens i likvida medel
71 34117 580Likvida medel vid årets slut
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MODERBOLAGETS 
SIFFROR
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M O D E R B O L A G E T S  R E S U L T A T R Ä K N I N G

I R I S I T Y  A B  ( P U B L )  2 0 2 2
5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

20212022NotResultaträkning (TSEK)
53 80735 326Nettoomsättning
18 01611 5223Aktiverat arbete för egen räkning

3078 5884Övriga rörelseintäkter
72 13055 436Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
-22 397-15 569Råvaror och förnödenheter
-20 434-25 1995,6Övriga externa kostnader
-33 603-43 5917Personalkostnader

-9 127-10 2648,3Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-85 561-94 624Summa rörelsens kostnader

-13 430-39 1889Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
07Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-134-329Räntekostnader och liknande resultatposter
-134-322Summa resultat från finansiella poster

-13 565-39 510Resultat efter finansiella poster
4 602598Mottagna koncernbidrag

-1-8213Skatt på årets resultat
-8 964-38 994Årets resultat
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5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

M O D E R B O L A G E T S  B A L A N S R Ä K N I N G

2021-12-312022-12-31NotTillgångar (TSEK)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

54 65456 843Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
54 65456 843

Materiella anläggningstillgångar
92052Inventarier uthyrda till kund

29201Inventarier, verktyg och installationer
949253

Finansiella anläggningstillgångar
630 501630 50110Andelar i koncernföretag

82011Uppskjuten skattefordran
630 583630 501

686 186687 597Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

19 8915 239Kundfordringar
4 83943 85922Fordringar hos koncernföretag
8 654014,22Kortfristig del av långfristig fordran
1 220126Övriga kortfristiga fordringar

12 99118 13615Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
47 59567 360

65 20512 793Kassa och bank

112 80180 153Summa omsättningstillgångar
798 987767 750Summa tillgångar
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M O D E R B O L A G E T S  B A L A N S R Ä K N I N G

2021-12-312022-12-31NotEget kapital och skulder (TSEK)
17Eget kapital

Bundet eget kapital
3 4473 447Aktiekapital

54 31457 205Fond för utvecklingsutgifter
57 76160 652

Fritt eget kapital
868 575868 175Överkursfond

-150 545-162 058Balanserat resultat

-8 964-38 994Årets resultat
709 066667 124

766 827727 776Summa eget kapital

Långfristiga skulder

011 00018Skulder till kreditinstitut
011 000Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
1 1744 00018Skulder till kreditinstitut

0608Förskott från kunder
4 3893 317Leverantörsskulder
9 7236 343Skulder till koncernföretag

211223Skatteskulder
4 9921 655Övriga kortfristiga skulder

11 66912 82919Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
32 15928 974Summa kortfristiga skulder

798 987767 750Summa eget kapital och skulder
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M O D E R B O L A G E T S  F Ö R Ä N D R I N G  A V  E G E T  K A P I T A L

TotaltÅrets resultat
Balanserat 

resultatÖverkursfond

Fond för 
utvecklings-

utgifterAktiekapitalFörändring av eget kapital (TSEK)

126 153-14 258-125 677220 05843 7042 326Ingående eget kapital 2021-01-01

0-10 61010 610Avsättning till utvecklingsfond 

125 685125 442243Nyemission 

524 677523 798879Apportemission 

-723-723Teckningsoptioner 

014 258-14 258Överföring föregående års resultat 

-8 964-8 964Årets resultat 

766 827-8 964-150 545868 57554 3143 447Utgående eget kapital 2021-12-31

766 827-8 964-150 545868 57554 3143 447Ingående eget kapital 2022-01-01

0-2 8912 891Avsättning till utvecklingsfond 

0Nyemission 

-400-400Emissionskostnader 

342342Teckningsoptioner 

08 964-8 964Överföring föregående års resultat 

-38 994-38 994Årets resultat 

727 775-38 994-162 058868 17557 2053 447Utgående eget kapital 2022-12-31
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M O D E R B O L A G E T S  K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

20212022NotIndirekt metod (TSEK)
Den löpande verksamheten 

-13 430-39 188Rörelseresultat före finansiella poster
9 12710 26421Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar mm

07Erhållen ränta
-134-329Erlagd ränta
11912Betald inkomstskatt

-4 319-29 234Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
-11 65914 652Ökning/minskning kundfordringar
-21 189-38 420Ökning/minskning övriga fordringar

958-1 193Ökning/minskning leverantörsskulder
5 712-4 951Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-30 496-59 147Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten 
-74 350-40022Förvärv av andelar i koncernföretag
-18 016-11 5223Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-131-2358Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-92 497-12 157Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
124 9620Nyemission

4 602Erhållna koncernbidrag
015 000Upptagna lån
0342Teckningsoptioner

-1 171-1 174Amortering av skuld
123 79118 770Kassaflöde från finansieringsverksamheten

798-52 534Årets kassaflöde
64 40865 206Likvida medel vid årets början

0121Kursdifferens i likvida medel
65 20612 794Likvida medel vid årets slut
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Från och 
med räkenskapsåret 2019 upprättade Irisity AB (publ) 
koncernredovisning för första gången.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar 
moderbolaget samt dess dotterbolag. Med dotterbolag 
avses de företag i vilka moderbolaget, direkt eller 
indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet 
avser detta företag där moderbolaget innehar mer än 
50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår 
dotterbolagen från den dagen koncernen erhåller 
bestämmande inflytande tills den dag det inte längre 
föreligger. 

I koncernredovisningen faller koncernföretagens 
bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade 
resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta 
innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i 
koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. 

OMRÄKNING AV POSTER I UTLÄNDSK VALUTA
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta 
värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens 
avistakurs.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av sålda varor 
och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter. 
Irisity AB utvecklar och säljer licenser samt 
övervakningstjänster. Försäljning av licenser 
vinstavräknas när skriftligt avtal undertecknats och 
licensen har levererats till kund. En grundläggande 
förutsättning för att licensintäkter skall vinstavräknas
är att licensintäkten och dess betalning inte är villkorad 
av några åtaganden utöver den rena licens-leveransen. 
Väsentliga risker och förmåner skall ha överförts till 

köparen och köparen skall inte ha rätt att returnera 
hela eller del av licensrättigheten. Det skall även vara 
sannolikt att betalning kommer att ske. Support och 
andra tjänster redovisas linjärt över avtalsperioden. I 
de fall ett avtal innefattar både försäljning av licenser 
och tjänster identifieras delarna separat och redovisas 
till de belopp de skulle kunna erbjudas marknaden. 

LEASINGAVTAL 
Bolagets leasingavtal redovisas som hyresavtal 
(operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden. Koncernen är leastagare
genom så kallade operationella leasingavtal då de 
ekonomiska risker och fördelar som är förknippade 
med tillgången inte har övergått till koncernen. 
Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd 
hyra, redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla typer av 
ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. 
Koncernens ersättningar innefattar bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro och bonus. 
Redovisning sker i takt med intjänandet. Utgifter för 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
under den period de anställda utför de tjänster som 
ligger till grund för förpliktelsen.
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Andra pensionsplaner än avgiftsbestämda planer 
utgör förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen 
behåller här den legala förpliktelsen för eventuella 
förmåner, även om förvaltningstillgångar har 
reserverats för finansiering av den förmånsbestämda 
planen. Förvaltningstillgångar kan innefatta särskilt 
identifierade tillgångar i en pensionsstiftelse och 
försäkringsbrev som är förvaltningstillgångar. 
Förmånsbestämda pensionsplaner i utländska 
dotterbolag redovisas enligt nationella regler.

SKATT
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital. 

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

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt 
denna 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 beslutad skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i 
den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna 
skattefordringar reduceras till den del det inte är 
sannolikt att den underliggande skattefordran kommer 
att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella 
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som 
avsättning.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Utgifter för utvecklingsarbeten aktiveras normalt enligt 
aktiveringsmodellen. Dessa tillgångar skrivs av linjärt 
över 8 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens 
post avskrivning balanserade utgifter. De utgifter som 
aktiverats förs om i eget kapital till fond för 
utvecklingskostnader efter ändringar i 
årsredovisningslagen för räkenskapsår som inleds 
efter den 31 december 2015.

De balanserade utgifterna kommer aktiveras för 
avskrivning i samband med att försäljningen av 
produkterna startar. Avskrivning sker med 12,5% per år 
då bolaget bedömer att denna avskrivningstakt bäst 
överensstämmer med den verkliga livslängden på de 
system som utvecklats. Tillgången bedöms generera 
intäkter under hela avskrivningstiden och därmed 
anses en avskrivningstid överstigande 5 år vara 
motiverad. 

Goodwill som uppkommit i samband med 
rörelseförvärv av dotterbolag har i koncernen tagits 
upp som en immateriell tillgång.

Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hänsyn 
tagits till innehavstiden för, under året, förvärvade och 
avyttrade tillgångar. 

Balanserade utvecklingskostnader Irisity: 12,5% 
Balanserade utvecklingskostnader Agent VI: 20%
Goodwill Visionists AB: 20,0% 
Goodwill Agent Vi: 12,5% 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar under 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning 
sker vid bestående värdenedgång. 

Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hänsyn 
tagits till innehavstiden för, under året, förvärvade och 
avyttrade tillgångar. 

Inventarier uthyrda till kund: 33,3% 
Inventarier: 20,0% 
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ANDRA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt 
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en 
finansiell tillgång på balansdagen ett lägre värde än det 
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre 
värde om det kan antas att värdenedgången är 
bestående.

FORDRINGAR
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas 
till det belopp som efter individuell bedömning 
beräknas bli betalt.

LÅNESKULDER
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter 
avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt 
över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det 
belopp som ska återbetalas. Upphörande av 
redovisning av finansiella skulder sker först när 
skulderna har reglerats genom återbetalning eller att 
dessa efterskänkts.

KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut.

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen 
och den verkställande direktören i enlighet med 
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra 
vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden 
som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, 
avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De 
områden där sådana uppskattningar och bedömningar 
kan ha stor betydelse för koncernen, och som därmed 

kan påverka resultat- och balansräkningarna i 
framtiden, beskrivs nedan:

BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
UTVECKLINGSARBETEN
Vid antagande om aktiveringsgillhet för 
utvecklingsprojekt görs väsentliga antaganden kopplat 
till distinktionen mellan forskning och utveckling samt 
till vilka framtida kassaflöden som ett projekt kommer 
generera. Antaganden görs med grund från historiska 
intäkter och bedömd intjäningsförmåga i 
utvecklingsprojekten från budget- och prognosarbeten. 
Efter aktivering övervakas huruvida 
redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls 
även fortsättningsvis och om det finns indikationer på 
att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för en 
värdenedgång.

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Aktier i koncernföretag redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Årligen sker en 
bedömning om det finns indikationer på 
nedskrivningsbehov, dvs. om det verkliga värdet 
understiger det redovisade värdet och om en sådan 
eventuell värdenedgång kan anses vara bestående.
Vid denna bedömning utgår bolaget från ett antal 
faktorer, såsom uppnådda resultat, ekonomiska 
prognoser, affärsplaner och marknadsdata.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt inkluderar skattefordringar som 
hänförs till förvärvet av Agent VI. Agent VI har ett 
ackumulerat underskott och Irisitys antagande och 
uppskattning är att Agent VI kommer att bli ett 
lönsamt företag under de kommande åren och att 
dessa kan utnyttjas. Detta baseras på affärsplaner och 
marknadsdata. 
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Not 2: Viktiga uppskattningar och 
bedömningar
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MODERBOLAGETKONCERNEN
Not 3: Balanserade utgifter för utvecklingskostnader (TSEK)

2021202220212022
70 58988 60669 214468 774Ingående anskaffningsvärden

00372 7380Anskaffningar genom förvärv
0011 39859 159Valutakursdifferenser

18 01611 52215 42424 951Årets anskaffningar
88 606100 127468 774552 884Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-22 662-30 364-22 934-40 279Ingående avskrivningar

-7 702-9 333-17 345-62 622Årets avskrivningar
-30 364-39 697-40 279-102 901Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 587-3 587-3 587-3 587Ingående nedskrivningar

0000Årets nedskrivningar

-3 587-3 587-3 587-3 587Utgående ackumulerade nedskrivningar
54 65456 843424 907446 396Utgående restvärde enligt plan

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 4: Övriga rörelseintäkter (TSEK)
02000200Erhållna statliga bidrag
08 06908 069Valutakursvinster

307320339348Övriga intäkter

3078 5883398 617Summa

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 5: Leasingavtal (TSEK)
Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

1 1744131 174413Förfaller till betalning inom ett år
04980498Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

0000Förfaller till betalning senare än fem år
1 1749111 174911Summa

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter:

261-553-261-553
Företagets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) uppgår under 
året till

0000Avgifter avseende finansiell leasing
261-553-261-553Summa
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MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 6: Ersättning revisorer (TSEK)
Ernst & Young AB

465469571949Revisionsuppdraget

18189201244Revisionsverksamhet utöver revisionsupdraget
4836587711 193Summa

MODERBOLAGETKONCERNEN
Not 7: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (TSEK) 2021202220212022
Medelantalet anställda 

991620Kvinnor
41428463Män
505110083Totalt

Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör
Styrelsen
Löner och ersättningar 

230330230330Lennart Svantesson
115165115165Anders Långsved

9016590165Anna Ahlberg
9016590165Nils Malmros

01350135Rom Mendel
01950195Dorian Barak

250250Meg Tivéus
1153011530Johan Zetterström

Verkställande direktör
Löner och ersättningar

1 9382 1161 9382 116Marcus Bäcklund

Styrelse och verkställande direktör
8181 0378181 037Sociala avgifter enligt lag och avtal

3 4214 3383 4214 338

Övriga anställda
21 97829 02235 55077 161Löner och ersättningar

6 9868 3398 45812 791Sociala avgifter enligt lag och avtal
1 8832 1322 8697 584Pensionskostnader för övriga anställda

34 26843 83150 298101 875Totalt 

MODERBOLAGETKONCERNEN
2021202220212022Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen
1111Kvinnor
5656Män
6767Totalt

2021202220212022Antal verkställande direktörer och ledande befattningshavare
0101Kvinnor
7474Män
7575Totalt
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20212022Not 10: Andelar i koncernföretag (TSEK)

Moderbolagets innehav

29 504630 511Ingående anskaffningsvärde

601 0070Årets anskaffningar

630 511630 511Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-10-10Ingående nedskrivningar

00Årets nedskrivningar

-10-10Utgående ackumulerade nedskrivningar

630 501630 501Utgående restvärde enligt plan

20212022Not 9: Inköp och försäljning mellan koncernföretag

20,3%16,3%Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen

1,3%1,5%Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 8: Inventarier, verktyg och installationer (TSEK)
19 43319 56419 43336 460Ingående anskaffningsvärde

Årets förändringar
023501 376-Inköp av inventarier
0016 8490- Förvärv av dotterföretag

13101780- Inköp inventarier, uthyrda till kund

0-9 9000-10 756- Försäljning och utrangeringar
19 5649 89936 46027 081Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-17 190-18 615-17 190-33 591Ingående avskrivningar
Årets förändringar

09 900-14 90410 756- Förändring pga utrangeringar
-1 425-931-1 851-4 500- Avskrivningar

003542 354- Valutakursdifferens

-18 615-9 647-33 591-24 981Utgående ackumulerade avskrivningar
9492532 8692 100Utgående restvärde enligt plan

Bokfört värde 

0Irisity LTD
40D.A.R.C AB

29 454Visionists AB

601 007Agent Video Intelligence LTD

630 501Summa

Antal aktier 
Kapitalandel/r
östrätt (%)SäteOrg. nrModerbolagets innehav

500100%Göteborg556936-0687D.A.R.C AB
100 000100%Göteborg556866-1762Visionists AB

52 012 810100%Tel-Aviv513448241Agent Video Intelligence LTD
100 000100%Abu Dhabi000008446Irisity LTD

D.A.R.C AB  och Irisity LTD har inte bedrivit verksamhet 2022
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MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 11: Uppskjuten skattefordran (TSEK)
83828333 507Ingående saldo

0033 4260Tillkommande skattefordringar
0005 150Valutakursdifferenser

-1-82-1-82Återförda skattefordringar
82033 50738 576Summa

Tillkommande uppskjuten skattefordran avser förvärvat outnyttjat underskottsavdrag, värderat till balansdagens valutakurs. 

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 12: Övriga avsättningar och Uppskjuten skatteskuld (SEK)

Övriga avsättningar
000693Ingående saldo
006930Pensionsavsättning

000-55Upplösning pensionsavsättning
00693638Summa

Uppskjuten skatteskuld
007476 686Ingående saldo
0076 7840Uppskjuten skatteskuld vid förvärv

00-172-11 488Förändring uppskjuten skatt avseende temporärar skillnader
0076 68665 198Summa

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 13: Skatt på årets resultat (TSEK)
00-18-148Aktuell skatt

-1-822 51910 976Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
-1-822 50110 827Summa redovisad skatt

20,60%Gällande skattesats

Outnyttjade underskottsavdrag
Moderbolaget har till följd av osäkerhet i nyttjandet ej aktiverat uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. 
Underskottsavdraget 2022 uppgår till 137 779 281 kronor (100 025 478).
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MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 14: Övriga fordringar (TSEK)
Övriga långfristiga fordringar

0000Ingående anskaffningsvärden
0000Tillkommande fordringar

0000Amorteringar, avgående fordringar
0000Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Kortfristig del av långfristig fordran
08 65400Ingående anskaffningsvärde

8 654000Tillkommande fordringar
0-8 65400Omklassificeringar

0000Amorteringar, avgående fordringar
8 654000Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 15: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (TSEK)
371368371368Förutbetalda hyror

11 71915 16811 71923 924Upplupna intäkter

9012 6009262 613Övriga poster
12 99118 13613 01626 905Summa

Not 16: Checkräkningskredit

Checkräkningskrediten uppgick till totalt 20 000 000 kr, och var utnyttjad med 0 kr per balansdagen. 
Företagsinteckningar om 20 MSEK utgör säkerhet för checkräkningskrediten. 

Not 17: Eget kapital 

Aktieägartillskott ingår om 275 000 kronor och är ovillkorat.
Aktiens kvotvärde är 0,09 och samtliga aktier är av samma aktietyp.
Antal aktier per 2022-12-31 uppgår till 38 302 328.

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 18: Upplåning - Räntebärande skulder (TSEK)
Långfristiga skulder

011 000011 000Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

1 1744 0001 1744 000Skulder till kreditinstitut
1 17415 0001 17415 000Summa räntebärande skulder
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KONCERNEN

20212022Not 20: Goodwill (TSEK)

25 825333 797Ingående anskaffningsvärden

298 8340Årets anskaffningar

9 13847 631Valutakursdifferenser

333 797381 428Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-9 900-22 932Ingående avskrivningar

-13 032-48 284Årets avskrivningar

-22 932-71 216Utgående ackumulerade avskrivningar

310 865310 212Utgående restvärde enligt plan

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 21: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (TSEK)
7 7029 33330 377110 906Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar
1 4259311 8514 500Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar

0000Av- och nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar
9 12710 26432 228115 406Summa

MODERBOLAGET

20212022Not 22: Fordringar hos koncernföretag (TSEK)

013 494Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

13 49434 451Nya fordringar

0-4 085Amorteringar

13 49443 859Summa

MODERBOLAGETKONCERNEN

Not 19: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (TSEK) 2021202220212022
3,5513,6098,0007,702Upplupna semesterlöner
1,1161,1341,2291,237Upplupna sociala avgifter

6973,5219,1057,348Förutbetalda intäkter
06080608Förskott från kunder

6,3054,5659,8756,554Övriga poster 

11,66913,43628,20923,448Summa
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MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 24: Eventualförpliktelser (TSEK)
0000Borgensförbindelser

BeloppNot 26: Disposition av vinst eller förlust (SEK)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

868 175 413Överkursfond
-162 057 733Balanserad vinst/förlust

-38 994 052Årets förlust
667 123 628

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
0till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie)

667 123 628i ny räkning överförs
667 123 628

MODERBOLAGETKONCERNEN

2021202220212022Not 23: Ställda säkerheter (TSEK)
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut

13 00035 00013 00035 000Företagsinteckningar

1 50001 5000Pantsatt bankkonto
14 50035 00014 50035 000Summa ställda säkerheter 

Not 25: Väsentliga händelser efter balansdagen
Irisity presenterade rekryteringen av Keven Marier som verkställande direktör, VD, 21 februari 2023. Han tog över som VD 13 Mar 2023.
Bolagsledningen introducerade en säljorganisation med mer platt struktur med fyra självständiga regioner.

Under januari drog bolaget den återstående tranchen av 5 MSEK av 20 MSEK DBT-lånet (vilket kommunicerades i Q3-rapporten). 

Bolaget annonserade en finansiell uppdatering gällande Q4, 14 februari 2023, och informerade om intäktsförskjutning av nya och
befintliga affärer. 
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Årsredovisningens och koncernredovisningens undertecknande
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att såvitt vi känner till är årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisandebild av företagets ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

38

Göteborg, 16 mars 2023

Keven Marier
Verkställande direktör

2023-03-16

Rom Mendel
Ledamot

2023-03-16

Anders Långsved
Ledamot

2023-03-16

Dorian Barak
Ledamot

2023-03-16

Nils Malmros
Ledamot

2023-03-16

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2023
Ernst & Young AB

Linda Sallander
Auktoriserad revisor

Anna Ahlberg
Ledamot

2023-03-16

Lennart Svantesson
Ordförande
2023-03-16
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Revisionsberättelse
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Irisity AB (publ) för år 2022 med undantag för den andra informationen på 
sidorna 3 – 6 respektive 42 - 48. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 7 - 41 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2022 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte den andra informationen på sidorna 3 – 6 respektive 42 - 48. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

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

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

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 3 – 6 respektive 42 - 48. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra in-
formation.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

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

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

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

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

40
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi 
är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av 
Irisity AB (publ) för år 2022 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

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

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

Göteborg den 16 mars 2023

Ernst & Young AB

Linda Sallander
Auktoriserad revisor
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VD och ledning

I R I S I T Y  A B  ( P U B L )  2 0 2 2
5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

Keven Marier, VD

Keven har mer än 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och kom senast från Milestone
Systems AS, där han var VP of Technology Partners. Under de senaste nio åren på Milestone har 
Keven arbetat i flera ledande befattningar, bland annat som VP för Open Security and Safety
Alliance som företrädare för Milestone. Dessförinnan var Keven vd för Connex International, Inc
som förvärvades av Milestone Systems 2013.

Anställd sedan: 2023
VD för Irisity sedan: 2023
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Anna Anderström COO och CFO 

Anna har över 20 års erfarenhet av finansiella ledarroller och bredare arbete i 
ledningsgrupper, främst från internationella börsbolag. Hennes erfarenhet omfattar även 
kommersialisering, produktplanering, operations, projektledning och transformation av 
affärer. Hon har en magisterexamen i ekonomi från Högskolan i Halmstad.

Anställd sedan: 2022
CFO för Irisity sedan: 2022, COO sedan 2023

Zvika Ashani, CTO

Före förvärvet av Irisity, var Zvika en av grundarna av Agent Vi och fungerade som dess 
CTO. Zvika är en erfaren CTO som har lång erfarenhet av att designa och 
kommersialisera komplexa mjukvaruprodukter. Han har omfattande erfarenhet inom 
moln-, AI-, edge computing- och nätverksteknik. Zvika har en civilingenjörsexamen i 
elektronikteknik från Technion – Israel Institute of Technology.

Anställd sedan: 2003
CTO för Irisity sedan: 2022

Victor Hagelbäck, CPO och CMO

Victor är en erfaren ledare med fokus på produktstrategi, utveckling och 
kommersialisering. Han har mångårig erfarenhet från Irisity och har varit en aktiv del av 
bolagets ledningsgrupp sedan 2012. Victor har levererat högpresterande molnbaserade 
och AI-drivna lösningar i många år, alltid med ett strategiskt fokus på att maximera 
värdet för kund och verksamhet på lång sikt. Han är utbildad Civilingenjör i Intelligent 
Systems Design från Chalmers Tekniska Högskola.

Anställd sedan: 2008 (CTO 2012-2019)
CPO för Irisity sedan 2019, CMO sedan 2023

Under 2022 ingick dessa medlemmar i ledningsgruppen: 
• Itsik Katten, COO (fram till augusti 2022)
• Erik Landoski, VP Future Labs (fram till augusti 2022)
• AJ Frazer, CRO (fram till februari 2023)
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Lennart Svantesson, Styrelseordförande

Lennart Svantesson  var fram till och med april 2022 VD på NAXS AB som är ett publikt 

bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Nuvarande externa styrelseuppdrag: Vauni AB 

(ordförande), ENTEA AB (ledamot), Muntra AB (ledamot), Albrektsund Förvaltningsaktiebolag

(ordförande), Chalmers Innovation Sead Fund, Investeringskommitté (ledamot).Exempel på 

tidigare styrelseuppdrag i publika börsbolag: Scribona AB, Bure Equity AB, Sintercast AB, 

Nolato AB. Exempel på andra tidigare styrelseuppdrag: Essex AB (ordförande). Carl Bro 

A/S(ordförande). Mercuri International AB (ordförande). Nimbus Boats AB (ordförande). Citat 

AB (ordförande), Cygate AB (ordförande), Systeam AB (ordförande), Vehco AB (ordförande), 

Icomera AB (ordförande), Chalmers Innovation (ordförande) Berg Propulsion AB (ledamot). 

Lennart har tidigare varit VD i de publika bolagen Scribona AB, Bure Equity AB, NAXS AB 

samt VD i flera bolag som Fundo Aluminim AB, Arthur.d Little Scandinavia AB och Nimbus 

Boats AB. Lennart har även under 10 år varit SVP och ingått i ledningen för Volvo Cars AB. 

I Irisitys styrelse sedan: 2017
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Nils Malmros, Ledamot

Nils Malmros är VD och koncernchef för DevPort AB som är ett publikt bolag noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market. Nuvarande externa styrelseuppdrag: 
MalmrosStrömshaga AB (ordförande), Fridhem-Johannedal Samfällighetsförening 
(ordförande), Srenity Solutions AB (styrelseledamot), Voz Technologies AB 
(styrelseledamot), Malmlok Fastighets AB (styrelseledamot). Exempel på tidigare 
styrelseuppdrag: Lindholmen Science Park AB (styrelseledamot), DevPort AB 
(styrelseledamot), FABS AB (styrelseledamot), Alingsåshem AB (styrelseledamot), 
Alingsås Energi (styrelseledamot). Nils har tidigare bl.a. varit affärsområdeschef inom 
ÅF/Affry, VD för Epsilon IT Väst AB, VD för Epsilon Embedded Systems AB, VD för 
Frontpartner Svenska AB. Nils har också flera års erfarenhet av försäljning och 
marknadsföring från Teleca and AU-System.

I Irisitys styrelse sedan: 2021

Samtliga styrelseledamöter är att betrakta som oberoende I förhållande till Irisity, dess verkställande ledning, och 
dess största aktieägare.

Anders Långsved, Ledamot

VD för Halon Security AB. Nuvarande externt styrelseuppdrag i Wrebit AB. Exempel på
tidigare befattningar: Mångårig erfarenhet inom försäljning och marknadsföring från
Tele2, Argogroup (numera en del av Ascom) och Brooklyn Gin.

I Irisitys styrelse sedan: 2019



Styrelse

45
I R I S I T Y  A B  ( P U B L )  2 0 2 2
5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

Rom Mendel, Ledamot 

Rom Mendel är en erfaren chef och ledare från internationella MedTech-, Life Science-
och teknikföretag och är idag VD på Optinova. Tidigare befattningar inkluderar Managing
Director på Cochlear Bone Anchored Solutions och President på Cochlear Acoustic, CMO 
på Ascom och styrelseordförande på Duearity AB. Rom har gedigen erfarenhet av att 
bygga starka tillväxtföretag och kommer att bidra med affärserfarenhet, finansiell 
expertis och tekniskt kunnande i styrelsearbetet.

I Irisitys styrelse sedan: 2022
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Samtliga styrelseledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till Irisity, dess verkställande ledning, och 
dess största aktieägare.

Dorian Barak, Ledamot

Dorian Barak är investerare och fondförvaltare med över två decennier av private equity, 
rådgivning och juridisk erfarenhet. Han har en lång historia av värdeskapande i 
dussintals investeringar och exits över Mellanöstern, Kina och Europa. Dorian Barak är 
utbildad vid Yale (JD) och UCLA (BA) (USA) samt Oxford (MA) (Storbritannien). Tidigare 
erfarenhet inkluderar befattningar som managementkonsult på The Boston Consulting 
Group och som bolagsjurist på Advokatbyrån Skadden Arps i New York. Nuvarande och 
tidigare styrelseuppdrag (delvis): Cipia Vision, AgentVi, Nowforce, Reorient Group, 
Omnitas Aviation, KuangChi Science, Frontier Services Group, Zwipe, Alufer Mining.

I Irisitys styrelse sedan: 2021

Anna Ahlberg, Ledamot

Anna är CFO på Surgical Science Sweden AB, ett life science/mjukvarubolag noterat på 
Nasdaq First North Growth Market. Hon har arbetat inom life science-sektorn i över 20 
år, med bolag som Vitrolife och Q-Med, som både CFO och director of Investor Relations, 
och har omfattande kunskap om internationella tillväxtbolag och de krav som ställs på 
börsnoterade bolag.

Anna har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I Irisitys styrelse sedan: 2021
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Finansiell kalender och definitioner

I R I S I T Y  A B  ( P U B L )  2 0 2 2
5 5 6 7 0 5 - 4 5 7 1

Definitions
RÖRELSERESULTAT
Resultat före finansiella poster.

RÖRELSEMARGINAL (PROCENT)
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning (rörelsemarginalen 
beräknas i enlighet med benämningen nettoomsättning enligt ÅRL 
varför aktiverat arbete för egen räkning ej ingår i 
marginalberäkningen). 

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (PROCENT)
Resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital. 

SOLIDITET (PROCENT)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

BALANSOMSLUTNING
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital. 

NETTOSKULD
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och 
likvida medel. 

ANTAL AKTIER (ST)
Antalet utestående aktier vid periodens slut. 

RESULTAT PER AKTIE (SEK) 
Periodens resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

OBJEKT
Objekt refererar till fysiska platser som en kund har installerat Irisitys
bevakningslösning på. Exempelvis en kommun kan ha flera skolor, 
varje skola räknas som ett objekt.

MRR
Månatlig återkommande intäkt.

R&D
Research and Development är den engelska termen för forsknings-
och utvecklingsarbete.

BETALNINGSMODELL
Bolagets kunder kan köpa på följande vis efter vad som passar dem 
bäst: 

› Abonnemang – kunden betalar en löpande avgift för tjänsten.

› Köp – kunden köper och själv finansierar utrustning och licenser. 

› Hyra – kunden hyr utrustning och licenser på tillsvidare.

› Avbetalning – kunden avbetalar licensen och hyr utrustning.

Tillkommande till varje del finns näst intill alltid ett abonnemang 
med löpande tjänster och support.

Datum för publicering av finansiell information

2023-04-27 Årsstämma

2023-05-12 Delårsrapport 1

2023-08-11 Delårsrapport 2

2023-11-14 Delårsrapport 3

Bolagets Certified Advisor: 
Erik Penser Bank AB 
Hemsida: www.penser.se 
Telefon: 08-463 80 00/08-463 83 00 
Adress: Apelbergsgatan 27, Box 7405, 
103 91 Stockholm 
E-post: certifiedadviser@penser.se
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