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“Samtidigt som vi genomförde en IPO hade vi
en intäktsökning på SaaS-affären med 276%,
vi har anslutit 62 nya kunder och vi har utökat
vår personalstyrka med nära 50%.”

Jón Grétar Guðjónsson, VD

Finansiella
rapporter

Verksamheten
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Utvalda finansiella data
Januari-december 2021

46,8

15,7

MSEK

MSEK
Annual Recurring Revenue (ARR)
Ack 2021 (4,7 MSEK 2020)

Nettoomsättning
Ack 2021 (39,0 MSEK 2020)

Nyckeltal (KSEK)

276%
Ökning jmf fg år
Återkommande intäkter SaaS
Ack 2021

ARR - Egenutvecklad mjukvara (KSEK)
Annual Recurring Revenue*
Helår 2021

Helår 2020

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

46 774

39 007

17 541

4 664

15 661

9 148

Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK

-16 922

-3 132

Rörelseresultat (EBIT), KSEK

-23 188

-8 100

Periodens resultat efter skatt, KSEK

-23 312

-8 415

72,3%

17,6%

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-2,26

-1,81

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-2,20

-1,37

34
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Compodium International AB (publ)
Nettoomsättning, KSEK
Varav återkommande intäkter egenutvecklad
mjukvara (SaaS), KSEK

20 000

15 000

Annual Recurring Revenue egenutvecklad
mjukvara (ARR), KSEK

Soliditet, %

Antalet anställda vid periodens slut*

10 324 878

4 660 800

Genomsnittligt antal aktier före utspädning**

7 128 099

3 765 646

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning**

7 609 695

5 772 460

Antal aktier vid periodens slut**

10 000

5 000

0
2019

2020

2021

* Inkluderar även konsulter

*ARR (Annual Recurring Revenue) Periodens sista månads återkommande SaaS-intäkter för

** Split 300/1 genomförd i februari 2021, antalet aktier i tabellen redovisas efter split,

egnutvecklad mjukvara omräknade till 12 månader.

egentligt antalet aktier per 2020-12-31 var 15 536 st
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Jón Grétar Guðjónsson

VD har ordet
Till Compodiums aktieägare,
Inledningsvis vill jag presentera mig,
jag heter Jón Grétar Guðjónsson och
jag är nytillträdd tillförordnad VD
på Compodium. Jag är däremot inte
ny på bolaget utan har arbetat som
CTO sedan i november 2021 och ser
fram emot att fortsätta att arbeta
med vår tillväxtresa.
Vi hade ett otroligt spännande och intensivt
2021 där mycket av vårt fokus låg på att
få processer, policys och regulatoriska
krav på plats för att få bolaget redo för
Nasdaq First North. I november 2021
ringde vi i klockan vilket var startskottet
till en ny era för Compodium. Samtidigt
som vi genomförde en IPO hade vi en
intäktsökning på SaaS-affären med 276%,
vi har anslutit 62 nya kunder till vår säkra
kommunikationsplattform, främst inom
offentlig sektor, och vi har utökat vår
personalstyrka med nära 50%. Vi fick en hel
del gjort under 2021 och jag kan inte vara
annat än stolt över vårt team.

under 2022 är att fortsätta att stödja våra
kunders fortsatta behov av att kommunicera
säkert enligt regulatoriska krav såsom
GDPR och sekretesslagar. Vi har starkt
fokus på att fortsätta utveckla vår säkra
kommunikationsplattform för att utöka vår
produktportfölj med kundrelevanta tjänster.

För att se framåt händer många spännande
saker i bolaget även i år. Vi började året
med att stänga flera spännande avtal
där det är värt att nämna att vi har fått
fortsatt förtroende att leverera vår säkra
videomötestjänst till Inera, en affär som
estimeras vara värd mer än 60 miljoner kr.
Vi har även skrivit avtal med Göliska IT som
kommer att leverera Compodiums säkra
meddelanden till sex kommuner, bland
andra Lidköping.

En stor utmaning med digitaliseringen
är kraven på att kunna kommunicera
säkert, inte minst i den värld vi lever idag.
Vi fortsätter att utöka vårt erbjudande för
att säkerställa en trygg vardag för våra
användare. Vi har sett att våra produkter
gör livet lättare, sparar tid och har en positiv
inverkan på miljön. Det ska helt enkelt vara
lätt att göra rätt.

För att fortsätta att ta marknadsandelar
har vi stärkt upp vårt partnerteam för att
än mer fördjupa vår relation med våra
partners genom tätare samarbete för att
underlätta affären. Vi vill tillsammans med
våra partners bli det självklara valet för säker
digital kommunikation.

Med dessa ord ser jag fram emot ett fortsatt
spännande 2022.

Vi har sett en fortsatt stark trend i hybridarbetsplatser där anställda väljer att arbeta
ett par dagar hemifrån varje vecka. Vårt mål

Jón Grétar Guðjónsson
VD, Compodium International AB
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Beskrivning
av verksamheten
Compodium är ett teknikföretag grundat 1997 verksamt inom säker digital kommunikation.
Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att
säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. Fler än 100 kommuner, regioner och privata företag använder idag Compodiums säkra kommunikationsplattform
med tjänsterna Vidicue och TDialog. Tjänsterna gör det möjligt och enkelt för våra kunder att
skapa tillgänglighet online, långsiktiga relationer och framgångsrika affärer, utan att dela sekretessbelagd information med obehöriga individer eller tredje land. Försäljningen av bolagets
egenutvecklade mjukvara sker via så kallad partnerförsäljning. De egenutvecklade mjukvarorna erbjuds både under eget varumärke och under vissa återförsäljares varumärken, så kallad
”white label”, enligt tabellen nedan:
Partner

Varumärke

Digitalt Möte

Vidicue

Telia Säkert
Videomöte

Atea Säkra
Möten

Admentum Connect

TDialog

Vidicue
Vidicue är en säker, krypterad och helt
autentiserad videokonferenslösning som
kan användas vid kommunikation mellan två
eller flera parter. COVID-19 pandemin har
förändrat arbetssättet för de flesta
organisationer och företag runtom i
världen. Videomöten har blivit en del av
vår vardag och den ökade tillväxten har
fått många företag att inse behovet av att
skydda känslig, konfidentiell och värdefull
information. Nya regelverk, inklusive GDPR,
förhindrar användandet av amerikanska
och kinesiska molntjänster vid hantering av
personuppgifter och känsliga data.

Ingen video, tal, chatt eller skärmdelning
sparas i tjänsten och kan därför inte delas
i efterhand. För att använda tjänsten krävs
e-legitimering i enlighet med tillitsnivå 3 för
deltagande parter, oavsett om det

Vidicue bygger på så kallad punkt-till-punkt

handlar om en läkare, patient, kund eller

kryptering och autentisering, vilket innebär

styrelseledamot. Vidicue stödjer idag

att identiteten hos alla deltagare bekräftas

fyra autentiseringsmetoder, Freja eID+,

i ett virtuellt väntrum innan mötet inleds

SITHS, Svenskt BankID samt SMS One-

vilket minskar risken för intrång. Enbart

Time Password. Vidicue är utvecklat med

säkra kommunikationssätt används i Vidicue.

säkerhet genom design, vilket innebär att
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Vidicue utformats från grunden till att vara

människor, information, IT-infrastruktur,

så ogenomträngligt för attack och så fri från

nätverk samt tekniska anläggningar och

sårbarhet som möjligt. Vidicue förvaltas

kontorsbyggnader. Särskild uppmärksamhet

i Sverige av utbildad personal och ingen

ägnas informationssäkerhet angående

data lämnar landets gränser. Plattformen

kunders uppgifter för att förhindra och

övervakas, konfigureras och uppdateras

upptäcka om de sprids otillbörligt eller

regelbundet. Intrångsövervakning ger

förloras.

en proaktiv nätverksövervakning för att
skydda den kritiska applikationsmiljön.
Compodiums interna policys styr åtkomst av
data och kvalitetssäkring vid drift, utveckling
och underhåll. Tillgång till loggar och
konfiguration är styrt på behörighetsnivå
med personliga användaridentiteter.

Vidicue uppfyller dessa krav för både
offentliga och privata aktörer som kräver
en säker molntjänst och välfungerande
autentisering för sina digitala videomöten.
Kommunerna använder lösningen, till
exempel, inom socialtjänst, elevhälsa,
medborgarstöd och för nämndmöten.

Tjänsten är även uppsatt i georedundanta

Vidicue lämpar sig särskilt för möten där

datacenter för att säkerställa hög

sekretessbelagda uppgifter och känslig

tillgänglighet, säkerhet och minska Vidicues

information tas upp. Detta sker bland

klimatavtryck. Compodiums datacenter

annat inom flertalet av kommunernas

är placerade i Sverige och är certificerade

verksamhetsområden så som äldreomsorg,

mot eller arbetar enligt SOC2 och ISO

vårdomsorg, individ- och familjeomsorg och

2700. Endast behörig personal har tillgång

för politiska möten.

till servrarna som övervakas dygnet runt.
Compodium är certificerade mot ISO 9001
kvalitetsledningssystem och ISO 14001
miljöledningssystem.

Regionerna använder vanligtvis videoplattformen i mötet mellan verksamhet
och medborgare exempelvis inom psykatri,
logopedi, barnmorskemottagning och

Compodium säkrar skyddet av

folktandvården. Vidicue lämpar sig dock

personuppgifter och lägger stor vikt vid

även i samverkan mellan regioner och

att skydda kunders integritet. Bolagets

kommuner samt inom politiken.

säkerhetsarbete inkluderar skydd av
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TDialog
TDialog löser problemet med säkra

Ytterligare funktioner inom TDialog är:

meddelanden både inom organisationer,

•

Virtuell fax

till andra organisationer och till enskilda

•

Skicka fysiska brev

personer. TDialog hanterar utmaningarna

•

Visselblåsarfunktion

med inloggning och behörighetstilldelning

•

Elektroniska underskrifter

•

Intergrationsvänligt webservice-API

•

Mina meddelanden

till alla typer av mottagare.
Avsikten med TDialog är att organisationer
ska kunna skicka meddelanden med känslig
information på ett säkert och lagenligt
sätt. Detta görs genom att inte förmedla
informationen över e-post. En notifiering om

TDialog har även utvecklat TDirect, en
säker digital möteslösning, krypterad och
on-premises i kundens miljö, med samma

att ny information finns att hämta kommer

federerade autentisering som TDialog.

med e-postmeddelande, men själva

Mötesinbjudningar skickas via TDialog och blir

informationen kräver inloggning.

därför säkra, samtidigt som en inbjudan även
ger en mottagare behörighet till mötet.

TDialog hanterar meddelanden skickade

Compodium kommer fortsätta erbjuda

från en starkt autentiserad användare till

kunder TDirect som en videomötestjänst som

en annan. Användarna kan finnas både

kan implementeras on-premise hos kund.

innanför och utanför organisationen.
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Enterprise
Affärsenheten Enterprise i Compodium
riktar sig mot större börsnoterade och
globala organisationer med vanligtvis fler
än 1000 anställda. Tjänsten Enterprise
består av en kombination av hårdvara,

Compodium Go Migration
Services
Ett konsultpaket som gör det möjligt
för organisationer att migrera från en

supportavtal och professionella

befintlig videolösning till en ny leverantör

konsulttjänster vilket innebär långa

och ny tekniklösning. Genom dedikerade

försäljningscykler. De tekniska lösningarna

resurser planerar, genomför och validerar

inom videokonferens som Compodium

Compodium implementeringen och minskar

tillhandahåller kräver utbildning, integration

därmed arbetsbelastningen för kundens

och kundsupport. Compodium bistår

interna resurser.

således med skräddarsydda lösningar för
stora organisationer, vilket inkluderar både
hårdvara och tredjepartsmjukvara.
Compodium erbjuder tre paket inom

Compodium Go Platinum
Services
Ett konsultpaket där Compodium

affärsområdet Enterprise:

projektleder den tekniska utvecklingen

Compodium Go Adoption
Services

organisationer. Servicepaketet består av

Ett konsultpaket som genom utbildning
påskyndar bästa praxis för digitala möten
mellan kundorganisationer för att ge
verkligt affärsvärde. Compodiums tjänster
inkluderar konsultation och planering,
projektledning, skräddarsydd live- och
OnDemand-utbildning och workshops.

av videokonferenslösningar för stora
projekt- och kontohantering, leverantörscertifierade tekniker och en uppsättning
tjänster inklusive design, implementering,
support, maskinpark, förnyelse och
eskaleringshantering.
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Historiska milstolpar
1997
Bengt Grahn grundade Compodium
med första uppdrag att sända nationella
webbkonferenser efter förlisningen av
MS Estonia.

2005
Lanserade molnlösning.

2015
Första nordiska kunderna med våra
e-hälsolösningar.

2016
FN som kund med videokonferens.

2017
Signerade 5-årsavtal med svenska
myndigheter för att leverera säkra
videkonferenslösningar.

2018
Började leverera
videokonferenslösningar till ett stort
svenskt telekommunikationsbolag.

2020
Lansering av Vidicue.

2021
Förvärv av TDialog och Xroom.
Notering på Nasdaq First North Growth
Market.

Ledningsgrupp
Jón Grétar Guðjónsson
Tillförordnad CEO & Chief Technology Officer
Verksam i bolaget sedan 2021, VD sedan 2022, Stockholm
Född: 1979
Utbildning: Information Technology, KTH, Civilingenjör och M.Sc. Computer Science
and Engineering, KTH
Andra uppdrag: CoreMotif EHF Iceland, CoreMotif AB, Sweden
Innehav: Inget

Johan Bengtsson
Chief Commercial Officer
Verksam i bolaget sedan 2022, Stockholm
Född: 1980
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborg
Andra uppdrag: Delägare och styrelseledamot i Blackballoon AB. Styrelseledamot i
My Valley Island AB. Styrelseledamot i BEB Nordic i Uddevalla AB.
Innehav: Inget

Rebecka Brevemark
Chief Financial Officer
Verksam i bolaget sedan 2018, Luleå
Född: 1977
Utbildning: Civilekonom, magisterexamen Service Management-programmet,
Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Andra uppdrag: Inga utanför Bolaget
Innehav: 1 200 aktier och 20 000 teckningsoptioner

Lin Nordström
Chief Marketing Officer
Verksam i bolaget sedan 2021, Stockholm
Född: 1976
Utbildning: European Studies and French BA (hons), University of Durham
Andra uppdrag: Delägare och styrelseledamot i Digitalimera AB
Innehav: 2 355 aktier (indirekt genom Digitalimera) och 23 000 teckningsoptioner

Martijn Voorhoeve
Chief Operations Officer
Verksam i bolaget sedan 2017, Haag
Född: 1966
Utbildning: Marknad kandidatexamen, Haag
Andra uppdrag: Ägare i Forfarm Consultancy. Ägare i FWA Associates Limited.
Innehav: 720 900 aktier (indirekt genom FWA) och 23 000 teckningsoptioner

Amit Walia
Chief Revenue Officer
Verksam i bolaget sedan 2017, London
Se styrelsen på nästa sida.
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Styrelsen
Thorleif Jener
Ordförande
Styrelseledamot sedan 2021, Ordförande sedan 2022, Stockholm
Född: 1962
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Bakgrund: Thorleif är verksam i Concejo sedan 2007. Dessförinnan internationell
råvaruhandel Glencore (f.d. Marc Rich), Euromin SA och Fortum Värme. VD
Thermtech AS. Co-Founder Eurocoal AB, TradeTool Provider AB och Varangia
Shipping AB.
Andra uppdrag: Concejo AB (publ), Albion Holding AB, Envigas AB, Optronics
Technology AS, Firenor International AS
Innehav: 1 000 aktier
Övrigt: Thorleif Jener är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och
beroende i förhållande till större aktieägare (Concejo AB (publ) gm Concejo Invest AB,
1 730 038 aktier)

Malin Jonsson
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021, Stockholm
Född: 1968
Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik, Chalmers tekniska högskola samt MBA,
Warwick Business School
Bakgrund: Malin har över 20 års erfarenhet från ledande positioner från
telekombranschen där hon bland annat varit med och startat en mobiloperatör i
Brasilien som gick från noll till en miljon kunder på tre år. Med en lång erfarenhet av
att paketera och framgångsrikt sälja techprodukter är Malin en värdefull tillgång inom
produktledning, marknad och sälj. Malin är idag aktiv som styrelseordförande för
Zordix AB (publ).
Andra uppdrag: Zordix AB, GEKAM Consulting, Nya ledarskapet i Sverige
Innehav: 9 421 aktier
Övrigt: Malin Jonsson är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och
oberoende i förhållande till större aktieägare

Hosni Teque Omeirat
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020, Stockholm
Född: 1981
Utbildning: MBA, Örebro universitet
Bakgrund: Hosni har arbetat med ekonomi, affärsutveckling och entreprenörskap,
bland annat som revisor på EY, koncernkontroller på Sharp Electronic och har även
arbetat med affärs- och konceptutveckling inom energi- och hållbarhetsfrågor
på Schneider Electric. Hosni är VD och koncernchef på det börsnoterade bolaget
SpectrumOne som arbetar mot att bli Europas ledande Martechbolag, ett arbete
som innebär utveckling, kommersialisering, försäljning och affärsutveckling inom flera
djup av företagets vertikaler.
Andra uppdrag: Spectrumone, MySourcing, Capital Icons, The Trigger Company,
Å-data Infosystem, Qbim, BizWell, Cloud Explorers, Cemron
Innehav: 56 524 aktier
Övrigt: Hosni Teque Omeirat är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning
och oberoende i förhållande till större aktieägare
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Johan Qviberg
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2022, Stockholm
Född: 1981
Utbildning: M. Sc. Handelshögskolan i Stockholm
Bakgrund: Öhman Fondkommission, VD Quinary Investment
Andra uppdrag: Styrelseordförande Quinary Investment, styrelseledamot Ework
Group och Wihlborgs Fastigheter
Innehav: 1 359 139 genom bolag
Övrigt: Johan Qviberg är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och
beroende i förhållande till större aktieägare (Quinary Investment AB, 1 359 139
aktier)

Amit Walia
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2019, London
Född: 1977
Utbildning: Business Information Systems, University of Herefordshire
Bakgrund: Entreprenör med global konsult- och affärserfarenhet. Fokuserar på
företags strategiska tillväxt och globala expansion. Amit har tidigare haft ledarroller
hos andra Unified Communications-leverantörer som Tely Labs och Teliris. Amit var
Vice President för tillväxtmarknader, strategiska allianser och tjänsteleverantörer
på Poly. Därutöver har han haft andra seniora ledarskaps- och konsultroller på
Computacenter och LogicaCMG (nu CGI). Han har idag även andra styrelseuppdrag
hos FWA Associates UK Ltd och Walia Associates. Amit har sin bas i London och är
aktivt och operationellt engagerad i Compodium genom att leda enheten för global
marknad och försäljning.
Andra uppdrag: Ägare i Walia Associates Limited. Delägare i FWA Associates
Limited.
Innehav: 720 900 aktier (indirekt genom delägande i FWA Associates) och 23 000
teckningsoptioner
Övrigt: Amit Walia är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning och
oberoende i förhållande till större aktieägare
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Compodium International AB (publ) org. nr.
556614-5826, med säte i Luleå, Norrbottens
län, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i tusental svenska
kronor (KSEK). Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
Verksamheten
Compodium är ett svenskt teknologibolag
verksamt inom segmentet säker
digital kommunikation. Compodiums
huvudinriktning har sedan företaget
grundades varit säkra digitala videomöten
som utvecklats för organisationer och
företag som ställer höga krav på ITsäkerhet och mötesintegritet. Exempel
på organisationer och företag som har
sådana krav är myndigheter, kommuner,
regioner, börsnoterade bolag, hälsooch sjukvården, psykologer, domstolar,
revisorer, juristbyråer, rekryteringsbolag,
bankväsendet, försäkringsbolag och
andra organisationer som behandlar
sekretessbelagd information. Compodium
säkerställer IT-säkerheten bland
annat genom avancerad kryptering,
tvåvägsautentisering samt strategisk
placering av datacenter i Sverige.
Compodium har idag tre huvudsakliga
affärsområden:

Vidicue - en egenutvecklad videokonferensmjukvara framtagen i syfte
att värna om mötesintegriteten genom
krypteringslösningar samt geografiskt
utvalda serverplaceringar. Vidicue är en
produkt som riktar sig mot branscher som
av regulatoriska eller andra skäl har högt
ställda krav på IT-säkerhet, samt till bolag
som hanterar information som måste
behandlas och hanteras på särskilt sätt i
enlighet med GDPR.
TDialog - en lösning för säker meddelandehantering. Den primära målgruppen är
offentlig sektor, men lösningen är relevant
för många typer av organisationer, till
exempel utifrån det faktum att GDPR
omfattar samtliga juridiska personer inom
EU/EESS.
Enterprise - skräddarsydda videokonferenslösningar för stora företag och
komplexa organisationer, som inkluderar
både hård- och tredjepartsmjukvara samt
konsulttjänster.
Omstrukturering under året
Den 24 juni 2021 förvärvades TDialog AB
org. nr. 559124-8447. Därmed hade bolaget
koncernredovisning i delårsrapporten
för perioden januari till september 2021.
Per 23 december 2021 har det helägda
dotterbolaget TDialog fusionerats
med moderföretaget, varmed ingen
koncernredovisning sker per 31 december
2021.
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Sedan tidigare finns också det helägda
dotterbolaget Compodium Inc. som bedöms
vara utan väsentlig betydelse, varmed ingen
koncernredovisning upprättas.
Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick under 2021
till 46,8 MSEK (39,0), varav återkommande
intäkter från egenutvecklad mjukvara
(SaaS) uppgick till 17,5 MSEK (4,7). Annual
Recurring Revenue (ARR), som beskriver
periodens sista månads återkommande
SaaS-intäkter för egenutvecklad mjukvara
omräknat till 12 månader, uppgick till 15,7
MSEK (9,1). Resultat före avskrivningar
(EBITDA) uppgick till -16,8 MSEK (-2,7).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -23,2
MSEK (-8,1). Avgifter kopplade till emissioner
gjorda under räkenskapsåret uppgick till 9,4
MSEK. Utöver detta har resultatet belastats
med kostnader kopplade till noteringen på
Nasdaq First North Growth Market med 0,6
MSEK.
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick under perioden till -13,4 MSEK (7,1).
Kassaflöde från investeringsverksamheten
under perioden uppgick till -14,4 MSEK
(-4,9). Kassaflöde från finansieringsverksamheten under perioden uppgick
till 82,7 MSEK (1,1). Periodens kassaflöde
uppgick till 55,0 MSEK (3,3).
Likvida medel per den 31 december 2021 till
58,5 MSEK (3,6).
Totala tillgångar uppgick per den 31
december 2021 till 113,8 MSEK (34,7), varav
anläggningstillgångar uppgick till 36,3 MSEK
(12,3) och omsättningstillgångar till 77,5
MSEK (22,4). Kortfristiga skulder uppgick per
den 31 december 2021 till 27,3 MSEK (22,1)
och de långfristiga skulderna till 3,5 MSEK
(6,5). Det egna kapitalet uppgick till 81,7
MSEK (6,1) och soliditeten till 72,3 procent
(17,6).
Personal
Medelantalet anställda har under året
uppgått till 21 (13) personer.

Covid-19
Spridningen av coronaviruset har inte
påverkat utvecklingen av företagets
verksamhet, ställning och resultat
negativt. Det är istället tydligt att
Covid-19 accelererat digitaliseringen där
många företag, myndigheter och andra
organisationer har uppmärksammat
möjligheterna med att använda digitala
möten. Bolaget bedömer att behovet
av digitala möten som uppfyller de
regulatoriska krav som ställs på säkerhet
och data kvarstår och att effekten är
långsiktig och bestående eftersom vanan att
använda video vid möten kraftigt har ökat
under de gågna åren.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
I april månad 2021 erhöll Compodium en
order för en global videokonferenslösning
inom affärsområde Enterprise från ett stort
svenskt telekomföretag.
I maj 2021 genomförde Compodium en
nyemission om 25 MSEK. I samband med
emissionen fick företaget investmentbolaget
Concejo AB (publ) som en ny större ägare.
Bland övriga nya aktieägare märktes Fårö
Capital AB, Erik Selin via ES Aktiehandel AB
och Quinary Investment AB.
Under juni månad 2021, lanserade
Compodium ett samarbete med Admentum
avseende leverans av säkra videomöten för
skolhälsovården.
Under juni 2021 inledde Compodium
även ett samarbete med Rädda Barnen
där man lanserade “Trygga rummet” - ett
tryggt digitalt rum, baserat på Compodiums
autentiserade och krypterade videotjänst
Vidicue - för barn och unga som söker sig till
Rädda Barnen för stöd och behandling.
I slutet av juni 2021 förvärvade Compodium
företaget TDialog AB. TDialog är en lösning
för säker meddelandehantering. TDialog
erbjuder också en säker videolösning,
TDirect, som helt driftas onpremises.
TDialogs säkra meddelanden inklusive

visselblåsarfunktion och säker virtuell fax,
tillsammans med TDirect, kompletterar
Compodiums övergripande strategi att växa
inom säker digital kommunikation.
I augusti 2021 certifierades Compodium
enligt standarderna ISO 9001 för
kvalitetsledning och ISO 14001 för
miljöledning. Certifieringen är en
kvalitetsstämpel som innebär att kunder,
partners och medarbetare kan förlita
sig på att Compodiums lösningar håller
en hög kvalitetsnivå och att löpande
kontroller genomförs avseende bland annat
datacenter, säkerhetslösningar, mjukvara
och garanterad upptid.
I oktober 2021 förvärvade Compodium
inkråmet i techbolaget Xroom AB. Syftet
med förvärvet var att ytterligare stärka
företagets erbjudande inom säker digital
kommunikation.
I oktober 2021 genomförde Compodium
ytterligare en nyemission om 65 MSEK inför
företagets notering på Nasdaq First North
Growth Market. Erbjudandet, som var riktat
mot både institutionella investerare och
allmänheten i Sverige, övertecknades.
Den 9 november 2021 inledes handeln med
Compodiums aktie (COMPDM) på Nasdaq
First North Growth Market.
I november 2021 startade Compodium även
ett samarbete med Storegate som levererar
en svensk molntjänst som erbjuder tjänster
för att dela, lagra och samarbeta i filer
vilket lagras i svenska datahallar i enlighet
med europeiska dataskyddslagar. Syftet
med samarbetet var att utöka Compodium
tjänsteerbjudande och möta det ökade
behovet av en heltäckande lösning för
säker kommunikation för företag och
organisationer.
I mitten av december 2021 meddelade
Compodiums vd, Charlotte Berg, att hon
lämnar företaget under våren 2022 för ett
uppdrag hos ett icke-konkurrerande bolag.
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Möjligheter till fortsatt drift
Compodium är ett bolag i tillväxt med ett
negativt kassaflöde. Styrelsens bedömning
är att Compodium har tillräckligt med kapital
under 2022 för att kunna fortsätta bedriva
sin verksamhet och genomföra sina
tillväxtplaner. Styrelsen kontrollerar löpande
att bolaget har tillräcklig likviditet för fortsatt
drift.
Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt
delas in i risker relaterade till marknaden
och omvärlden, finansiella risker och
risker relaterade till verksamheten. Vid
bedömning av utvecklingen är det viktigt
att utöver möjligheterna till resultattillväxt
även beakta relevanta riskfaktorer. Samtliga
riskfaktorer kan inte beskrivas i detta avsnitt,
utan bör utvärderas tillsammans med övrig
information i denna årsredovisning samt en
allmän omvärldsbedömning.
IT-risker och IT-säkerhet
Compodium är beroende av en ITinfrastruktur för att kunna tillhandahålla
sina tjänster. Vidare är Compodium
beroende av att upprätthålla en hög nivå av
informationssäkerhet för att säkerställa att
bolagets information kan hållas konfidentiell
och inte utnyttjas av obehöriga. För att
minska säkerhetsrisker arbetar Compodium
enligt ett ISO 9001:2015-certifierat
informationshanteringssystem. Dessutom
har Compodium infört säkerhetskontroller,
såsom, och inte begränsat till, nätverkssäkerhetskontroller, krypteringsteknologier,
säkerhetsskanning, penetrationstestning
och andra branschledande säkerhetsåtgärder, inklusive att följa OWASPsäkerhetspraxis vid utveckling av programvara. Dessutom arbetar Compodium
för närvarande mot en omfattande ISO
27001:2022-certifiering.
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Risker i förhållande till den största
kunden
Under 2021 svarade Compodiums största
kund för cirka hälften av Compodiums
omsättning. Kundavtalet med den största
kunden saknar volymåtaganden och kunden
är oförhindrad att beställa produkter och
tjänster från konkurrenter. Det finns en risk
att kunden av olika skäl upphör att beställa
produkter och tjänster från Compodium,
vilket kan få till följd att Compodiums
intäkter minskar väsentligen. En väsentlig
inkomstminskning skulle i sin tur ha en
väsentlig negativ påverkan på bolagets
resultat. För att upprätthålla och
utöka affären med kunden fokuserar
bolaget på att leverera förstaklassiga
tjänster, överträffa kundens förväntningar,
tillhandahålla flexibla och smidiga lösningar
och bibehålla en stark kontakt med
ledningsteamet hos kunden.
Organisatoriska risker
Compodium har en relativt liten
organisation vilket medför ett beroende av
enskilda medarbetare och förmågan att i
framtiden identifiera, anställa och bibehålla
kvalificerade och erfarna ledningspersoner.
För att minska beroendet av enskilda
medarbetare arbetar bolaget med att
utbilda medarbetare och möjliggöra
samarbete mellan avdelningarna, samt
nyrekrytering. För att bibehålla medarbetare
ligger fokus på att vara en attraktiv
arbetsgivare genom att exempelvis erbjuda
en flexibel arbetsplats som tillmötesgår
individens enskilda behov, möjlighet att
arbeta på distans och andra förmåner.
Leverantörsförhållanden och beroende av
leverantörer
Compodiums produkter består av
komponenter från ett antal leverantörer. För
att kunna sälja, marknadsföra och leverera
produkter är Compodium beroende av att
dessa leverantörer uppfyller sina åtaganden
avseende mängd, kvalitet och leveranstider.
Compodium anlitar även konsulter för
försäljning och utförande av tjänster som
Compodium tillhandahåller sina kunder.
Bolaget arbetar med att upprätthålla en

stark global försärjningskedja och har en
beredskapsplan med globala partners för
att möta och stödja kundåtagandena.
Immateriella rättigheter och
företagshemligheter
Compodiums verksamhet är till betydande
del beroende av immateriella rättigheter
kopplade till mjukvara som är svåra att få
skydd för genom registrering. Immateriella
rättigheter och företagshemligheter skyddas
i många fall genom avtal med framförallt
konsulter och anställda men även i
förhållande till samarbetspartners och
andra parter. Det finns en risk för att sådana
avtal inte innehåller erforderlig överlåtelse
av immateriella rättigheter till bolaget och
sekretessåtaganden är ofta begränsade
i tiden. Det finns även en risk för att
sekretessåtaganden bryts. Bolaget hanterar
detta genom att i avtal med de anställda
reglera rättighetsfrågor och sekretess.
Vikten av sekretess adresseras också
regelbundet. Bolaget arbetar löpande med
att upprätta och revidera existerande och
nya avtal med samarbetspartners och andra
parter.
Forskning och utveckling
Forskning och utveckling är ett prioriterat
område för Compodium och bolaget
investerar löpande i forskning och
utveckling för att vidareutveckla bolagets
mjukvarulösningar. Investeringarna består
främst av balanserade utvecklingskostnader.
Under 2021 har Compodium fortsatt
att aktivera kostnader för nya och
pågående utvecklingsprojekt. Färdigställda
utvecklingsprojekt skrivs av enligt plan
med en nyttjandetid på 5 år från och
med det år de färdigställts. Balanserade
utvecklingskostander avser direkta utgifter
för löner och konsulter kopplat till utveckling
av den egna mjukvaran. Under 2021 har 8,1
MSEK (3,2) aktiverats.
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Incitamentsprogram
Bolaget har utgivit teckningsoptioner för
anställda och nyckelpersoner. Det har
initialt inte inneburit någon kostnad då en
värdering av optionerna till verkligt värde
genom en optionsvärderingsmodell
motsvarar den premie företaget har
erhållit. Teckningsoptionerna har utgivits på
sedvanliga villkor. 2021/2024A utestående
teckningsoptioner omfattas av förköpsrätt
för Compodium vid överlåtelser. För
samtliga optioner har bolaget vidare
förbehållit sig rätten att köpa tillbaka

teckningsoptionerna om anställningen
upphör. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 97 811
SEK och antalet aktier med 293 433 stycken,
vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca
3,75%.
Optionsprogrammet fördelar sig enligt
följande:
2021/2024A, betald teckningskurs per
option 2,58 SEK, teckningskurs per aktie
42,46 SEK under 2024, 237 700 optioner.

Ägarförhållanden
Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och första handelsdag var 9
november 2021. Det totala antalet aktier och röster uppgår till 10 324 878.
Större aktieägare (mer än 10%) 2021-12-31 utgjordes av:
Aktieägare

Antal aktier

Andel kapital/röster %

Concejo Invest AB

1 730 038

16,76%

Quinary Investment AB

1 359 139

13,16%

Nordisk Specialtextil i Jörn AB

1 317 000

12,76%

Flerårsöversikt (KSEK)
2021

2020

2019

2018

2017

46 774

39 007

31 627

23 328

10 873

Resultat efter finansiella poster

-23 373

-8 415

-565

-2 147

-9 536

Balansomslutning

113 782

34 728

46 978

29 391

15 440

72,3

17,6

28,3

4,5

2,7

Nettoomsättning

Soliditet (%)

Se Not 1 för nyckeltalsdefinitioner.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

84 994 623
-23 312 272
61 682 351

disponeras så att i ny räkning överföres

61 682 351

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning (KSEK)
Helår 2021

Helår 2020

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

46 774

39 008

7 286

3 180

40

459

54 100

42 646

Handelsvaror

-25 783

-21 190

Övriga externa kostnader

-20 986

-12 095

-24 139

-12 109

-6 266

-4 968

-114

-385

Summa rörelsens kostnader

-77 288

-50 747

Rörelseresultat

-23 188

-8 100

75

15

20

14

Räntekostnader och liknande resultatposter

-279

-344

Summa resultat från finansiella poster

-184

-315

Resultat efter finansiella poster

-23 372

-8 415

Resultat före skatt

-23 372

-8 415

60

0

-23 312

-8 415

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-2,26

-1,81

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-2,20

-1,37

Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)*

10 324 878

4 660 800

Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)*

10 618 311

6 122 100

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)*

7 128 099

3 765 646

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)*

7 609 695

5 772 460

Not

Compodium International AB (publ)

INTÄKTER
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader

3

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

4

Antal utestående aktier per 2020-12-31 var 15 536 st.
* Split 300/1 genomförd i februari 2021, antalet aktier i tabellen redovisas efter split, egentligt antalet aktier per 2020-12-31 var 15 536 st.
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Balansräkning (KSEK)
Not

Helår 2021
2021-12-31

Helår 2020
2020-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5

16 609

8 464

Varumärken

6

57

75

Goodwill

7

16 495

940

33 161

9 479

1 277

1 405

1 277

1 405

9, 10

13

12

Fordringar hos koncernfretag

11

933

880

Andra långsiktiga fordringar och långsiktiga värdepappersinnehav

12

868

544

1 813

1 436

36 251

12 320

13 715

14 946

252

20

5 016

3 865

18 983

18 831

Kassa och bank

58 549

3 577

Summa omsättningstillgångar

77 532

22 408

113 783

34 728

Compodium International AB (publ)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning (KSEK)
Helår 2021
2021-12-31

Helår 2020
2020-12-31

3 442

1 386

Ej registrerat aktiekapital

0

168

Reservfond

1

1

16 609

8 464

20 052

10 019

Fri överkursfond

124 877

27 369

Balanserad vinst eller förlust

-39 882

-22 877

Årets resultat

-23 312

-8 415

61 683

-3 923

81 735

6 096

640

0

Uppskjuten skatteskuld

553

0

Summa avsättningar

553

0

Compodium International AB (publ)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar

Långfristiga skulder

13

Obligationslån

14

0

5 185

Skulder till kreditinstitut

15

675

1 328

Övriga skulder

16

2 840

0

3 515

6 513

0

105

653

658

8 838

3 556

651

57

4 937

8 371

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 261

9 372

Summa kortfristiga skulder

27 340

22 119

113 783

34 728

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut

15

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16
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Förändringar i eget kapital (KSEK)
Compodium
International AB (publ)
Eget kapital 2020-01-01

Aktiekapital

1 280

Fond för
utvecklingsutgifter

Reservfond

1

Förändring fond för
utvecklingsutgifter
Nyemission

9 070

Överkursfond

26 313

-605
106

Kostnad nyemission
Nyemission teckningsoptioner

-22 788

Årets
resultat

-565

605

Summa
eget kapital

13 311

0

2 894

3 000

-3 328

-3 328

1 489

1 489

Disposition enligt beslut av årets
stämma
Ej registrerat aktiekapital

Balanserat
resultat

-565

565

168

0
168

-130

Återköp optioner
Periodens resultat

-130
-8 415

-8 415

Eget kapital 2020-12-31

1 554

1

8 464

27 369

-22 877

-8 415

6 096

Eget kapital 2021-01-01

1 554

1

8 464

27 369

-22 877

-8 415

6 096

Förändring fond för
utvecklingsutgifter
Nyemission

8 145
1 401

Kostnad nyemission

-8 145

0

99 749

101 150

-9 367

-9 367

Konvertering av lån

241

4 943

5 184

Nyemission teckningsoptioner

246

2 184

2 430

613

Teckningsoptioner

Disposition enligt beslut av årets
stämma

-8 415

613

8 415

0

Återbetalda villkorade
aktieägartillskott

-126

-126

Fusionsresultat

-932

-932

Periodens resultat
Eget kapital 2021-12-31

3 442

1

16 609

124 878

-39 882

-23 312

-23 312

-23 312

81 735
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Kassaflödesanalys (KSEK)
Helår 2021
2021-12-31

Helår 2020
2020-12-31

-23 188

-8 099

7 261

4 008

-1 179

960

-260

-316

654

96

-152

15 443

3 427

-4 966

-13 437

7 126

-5 351

-3 227

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-697

-1 486

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-300

-186

-7 988

0

-14 336

-4 899

Likvid nyemission

98 186

4 657

Kostnad nyemission

-9 367

-3 327

2 000

2 185

-7 948

-2 311

-126

-130

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

82 745

1 074

Periodens kassaflöde

54 972

3 301

3 577

276

58 549

3 577

Compodium International AB (publ)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster
Av- och nedskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverknde poster
Erhållen/erlagd ränta
Betalda skatter
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan
Kassaflöde av investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån
Amortering av lån
Övrigt tillskjutet kapital

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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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).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
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.
Bolagets SaaS-tjänster faktureras vanligtvis kvartalsvis eller årsvis i förskott och intäkterna periodieras
över avtalens löptid. Konsulttimmar intäktsredovisas i den period arbetet är utfört.
Försäljning av varor och tillhörande tredjepartstjänster inom affärsområdet Enterprise redovisas som
intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts
från företaget till köparen.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Varumärke
Goodwill

5 år
5-10 år
5 år

Företaget tillämpar den s.k. aktiveringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1
aktiveras som immateriell anlggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
En omföring från fritt eget kapital till fond för utvecklingsutgifter inom bundet eget kapital görs för
motsvarande belopp som aktiverats under året. Återföring från fonden till fritt eget kapital sker med
motsvarande belopp som redovisade avskrivningar/nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

3-10 år
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
Leasingavtal
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
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda
utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
Förvärv
Den 24 juni 2021 förvärvades bolaget TDialog AB. TDialog blev då ett helägt dotterbolag till
Compodium International AB (publ). Den 25 augusti 2021 beslutade styrelsen i Compodium att
dotterbolaget genom fusion ska uppgå i moderbolaget enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen och en
fusionsplan skickades in till Bolagsverket.
Fusion
Fusionen mellan dotterföretaget och moderföretaget har redovisats i enlighet med Bokföringsämndens
allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.
Per 2021-12-23 har det helägda dotterbolaget TDialog AB, 559124-8447, fusionerats med
moderföretaget. I moderföretagets resultaträkning för 2021 ingår 3 301 KSEK i nettoomsättning och
794 KSEK i resultat som hänför sig till TDialogs resultaträkning för tiden före fusionen.
I Fusionen har de övertagna tillgångarna och skulderna värderats till koncernmässiga värden enligt
följande:
Anläggningstillgångar: 21 972 KSEK
Omsättningstillgångar: 4 221 KSEK
Uppskjuten skatt: -754 KSEK
Skulder: -2 251 KSEK
Netto: 23 188 KSEK
Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap
3 § upprättas ingen koncernredovisning.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
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Not 2 Övriga rörelseintäkter
Uppbokat belopp utgörs främst av intäkt för uthyrning av del av kontorslokal.
Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2021

2020

21

13

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2021

2020

Erhållna utdelningar

75

15

Summa

75

15

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2021-12-31

2020-12-31

20 801

17 620

4 120

1 351

-6 194

-

Årets aktiverade utgifter, inköp

3 996

1 829

Genom fusion

2 936

-

25 659

20 800

-11 376

-8 585

6 194

-

Årets avskrivningar

-3 867

-2 791

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 049

-11 376

-960

-

960

-

Årets nedskrivningar

-

-960

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

-960

16 610

8 464

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde
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Not 6 Varumärke
2021-12-31

2020-12-31

1 255

1 209

-

47

-996

-

259

1 256

-1 181

-1 169

Försäljningar/utrangeringar

995

-

Årets avskrivningar

-16

-12

-202

-1 181

57

75

2021-12-31

2020-12-31

4 029

4 029

Genom fusion

18 179

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 208

4 029

Ingående avskrivningar

-3 089

-2 283

Årets avskrivningar

-2 624

-806

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 713

-3 089

Utgående redovisat värde

16 495

940

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 7 Goodwill

Ingående anskaffningsvärden
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

5 370

3 884

697

1 486

-2 071

-

3 996

5 370

-3 966

-3 567

2 000

-

-754

-399

-2 720

-3 966

1 276

1 404

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

12

12

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12

12

Utgående redovisat värde

12

12

Kapitalandel

Rösträttsandel

Bokfört värde

100

100

12

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 9 Andelar i koncernföretag

Not 10 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Compodium INC
Summa bokfört värde

12

Not 11 Fordringar hos koncernföretag
2021-12-31

2020-12-31

880

738

52

142

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

932

880

Utgående redovisat värde

932

880

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
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Not 12 Andelar långfristiga fordringar och långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

544

500

Tillkommande värdepappersinnehav via fusion

840

44

-517

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

867

544

Utgående redovisat värde

867

544

Avgående fordringar

Not 13 Långfristiga skulder
Av bolagets långfristiga skulder förfaller allt till betalning inom fem år.
Not 14 Konvertibla lån
De två konvertibla företagslånen tecknade 2016 och 2020 har konverterats till aktier i maj 2021 i
enlighet med avtalade villkor.
Not 15 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån och kortfristig del av långfristiga lån.
Långivare

Räntesats

Lånebelopp

Lånebelopp

%

2021-12-31

2020-12-31

Swedbank

5,10

475

775

Almi

4,94

853

1 211

1 328

1 986

653

658

Summa lånebelopp

Kortfristig del av långfristig skuld

Not 16 Skuld förvärv
Kvarstående skuld kopplad till förvärvet av TDialog AB består av tre reverser uppgående till sammanlagt 4 050 000 SEK vilka ska återbetalas med 1 350 000 SEK den 23 juni 2022, 23 juni 2023 och 23 juni
2024.
Skuld kopplad till inkråmsförvärvet av Xroom AB uppgående till sammanlagt 210 000 SEK och består av
tre säljarreverser om 70 000 SEK vardera vilka ska återbetalas den 4 juni 2022, 4 februari 2023 och 4
oktober 2023.
Total långfristig respektive kortfristig skuld för förvärven är 2 840 000 SEK repektive 1 420 000 SEK.
Not 17 Transaktioner med närstående
Under året har transaktioner med närstående skett till marknadsmässiga villkor.
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Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vid extra bolagsstämma i Compodium den 11 februari 2022 beslutades att styrelsen ska uppgå till fem
ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Thorleif Jener, Malin Jonsson, Johan Qviberg, Hosni
Teque-Omeirat och Amit Walia. Thorleif Jener utsågs till styrelsens ordförande.
I februari 2022 fick Compodium fortsatt förtroende att leverera videomötestjänsten Digitalt Möte
som tillhandahålls av Inera till sina ägare som utgörs av regioner, kommuner och SKR. Affärsvärdet är
60 MSEK och avtalsperioden är tre år med option på ytterligare två år. Digitalt Möte är Vidicue under
Ineras varumärke och är en krypterad videokommunikationslösning som uppfyller de säkerhetskrav
som regioner och kommuner ställer på möten där känsliga personuppgifter hanteras. Genom att följa
GDPR samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL) elimineras risken för att obehöriga personer felaktigt
tar del av information. Avtalet teckandes 11 april 2022.

Not 19 Ställda säkerheter
2021-12-31

2020-12-31

Företagsinteckningar

6 500

6 200

Belånade kundfordringar

1 766

3 573

Summa ställda säkerheter

8 266

9 773
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Årsredovisningens undertecknande
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämma 2022-06-08 för fastställelse.
Luleå den 18 maj 2022

Thorleif Jener

Johan Qviberg

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Malin Jonsson

Amit Walia

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Hosni Teque-Omeirat

Jón Grétar Guðjónsson

Styrelseledamot

Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 maj 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Thomas Taavo
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Till bolagsstämman i Compodium International AB (publ), org.nr 556614-5826

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Compodium International AB (publ) för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Compodium International AB (publ)s 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.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Compodium
International AB (publ).

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 Compodium International AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 3-12 samt
35-36. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 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 upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Compodium International AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Compodium International AB (publ) enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Luleå den 18 maj 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Thomas Taavo
Auktoriserad revisor
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Alternativa nyckeltal
Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för
att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa
nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer
med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling.

Nyckeltal

Definition

Motivering

ARR (Annual Recurring Revenue)

Periodens sista månads
återkommande SaaS-intäkter för
egnutvecklad mjukvara omräknade till
12 månader

Nyckeltalet indikerar förväntade
återkommande SaaS-intäkter under
kommande 12 månader och är ett
väsentligt nyckeltal för branschjämförelse

Återkommande intäkter (SaaS)

Intäkter av återkommande karaktär
från egenutvecklad mjukvara (Software
as a Service) under perioden

Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna
härrör från det verksamhetsområde som är
överordnat i bolagets strategi

Resultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat exklusive av- och
nedskrivningar på immateriella och
materiella anläggningstillgångar

Nyckeltalet bedöms relevant för att
utvärdera resultatet från den löpande
verksamheten

Rörelseresultat (EBIT)

Periodens resultat före finansiella
poster och skatt

Nyckeltalet bedöms relevant för att
utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende
av hur verksamheten finansierats

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och
obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt) i relation till
balansomslutningen

Relevant nyckeltal för att bedöma bolagets
förmåga att uppfylla sina finansiella
åtaganden, samt möjligheter till strategiska
investeringar och utdelning

Publicering av finansiella rapporter
Finansiella rapporter publiceras på www.compodium.com/bolagsstamma-ochfinansiella-rapporter/.

Certified Adviser
Redeye AB (telefon +46 8 121 57 690 / certifiedadviser@redeye.se / www.redeye.se) är
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Kontaktinformation
Lin Nordström
Investor Relations/CMO
lin.nordstrom@compodium.com
+46 8 24 12 00

Compodium International AB (publ)
Västra Varvsgatan 31
SE-972 36 Luleå
www.compodium.com
+46 8 24 12 00
Org.nr. 556614-5826

Finansiell kalender
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8
JUNI
2022

ÅRSSTÄMMA 2022

25
AUGUSTI
2022

DELÅRSRAPPORT Q2 2022

24
NOVEMBER

2022

DELÅRSRAPPORT Q3 2022
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