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Årsstämman äger rum torsdagen den 5 maj 2022 klockan 10:00  
på Binero Groups kontor, Vasagatan 11, 1 tr i Stockholm. 

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen 
den 27 april 2022, samt dels senast fredagen den 29 april 
2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till 
Binero Group AB (publ), ”Årsstämma”, 114 78 Stockholm eller 
per e-post till ir@binero.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för 
att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. röst-
rättsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren 
härom i god tid före fredagen den 29 april 2022, då sådan 
införing ska vara verkställd.

kallelse till årsstämma

Ytterligare information
För mer information om deltagande vid årsstämman  
hänvisas till kallelsen som kommer publiceras på  
binero.com senast fyra veckor innan årsstämman.
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VÄXANDE EFTERFRÅGAN PÅ  
EUROPEISKA MOLNTJÄNSTER
Binero befinner sig på en starkt växande marknad för moln- 
och plattformstjänster. Efterfrågan på europeiska molntjänster 
ökar och standardiserade containerplattformar ersätter de 
traditionella servermiljöerna.

MÖTER ÖKAT HÅLLBARHETSFOKUS  
MED MILJÖMÄRKT DATACENTER
Inom Binero är vi övertygade om att fokus på miljö och håll-
barhet kommer att vara en ännu viktigare faktor för val av 
it- och teknikleverantör i framtiden. Därför har vi vårt eget 
miljömärkta datacenter där våra molntjänster produceras.

STARKT ERBJUDANDE TILL OFFENTLIG SEKTOR,  
STORA FÖRETAG OCH TILLVÄXTBOLAG
Bineros tjänster är skalbara, driftsäkra och i teknikens 
framkant. Vi har ett starkt erbjudande till såväl offentlig 
sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

KOMPETENSOMRÅDEN MED  
INRIKTNING PÅ FRAMTIDENS BEHOV
Binero är en professionell partner med framtids inriktade 
kompetensområden. Vi erbjuder specialistkonsulter för 
hjälp med flytten till molnet, managering av molnet och 
modern applikations utveckling med containerteknologi. 

STABIL STRATEGI FÖR TILLVÄXT MED  
EGEN UTVECKLING OCH SAMVERKAN
Bineros ambitiösa tillväxtstrategi bygger på ökad marknads-
närvaro och försäljning, direkt och via partnerskap, samt 
kundnära samarbeten. Vi fortsätter att investera i utveck-
ling av våra moln- och plattformstjänster och håller en hög 
utvecklingstakt för löpande lansering av ny funktionalitet. 

LÅNGSIKTIGT STÖD FRÅN  
STARKA HUVUDÄGARE
Binero är sedan 2011 noterat på First North Growth Market. 
Vi har finansiellt starka och långsiktiga huvudägare som 
stödjer vår tillväxtstrategi. 
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Under fjärde kvartalet 2021 förvärvades kubernetesspecialisten 
RedBridge. Med detta förstärkte Binero sitt erbjudande 
inom modern applikationsutveckling och containerteknologi, 
samt automatisering och övervakning av digital infrastruktur. 
Verksamheterna har kompletterande kunderbjudanden för 
exempelvis offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel, 
vilket stärker den gemensamma positionen på marknaden och 
skapar förutsättning för tillväxt. 

Med användandet av molntjänster kommer nya frågeställ-
ningar. Bland annat har medvetenheten om dataintegritet 
och säkerhet ökat. Kunderna vill veta att servrarna för moln-
tjänsterna är placerade i Europa. Det i sin tur ökar efterfrågan 

binero – starka 
erbjudanden i  

teknikens framkant

på europeiska molntjänster. Inte minst sedan ogiltigförklar-
andet av Privacy Shield som tidigare reglerade överföring av 
personuppgifter till USA och amerikanska molnbolag. 

Bineros svenskproducerade moln- och drifttjänster garanterar 
dataskydd under svensk och europeisk lagstiftning. De håller 
dessutom högsta prestanda och säkerhet samt klassas som 
hållbara. Vårt hypermoderna datacenter norr om Stockholm 
är ett av världens mest klimatsmarta, och belönades som första 
anläggning i världen med den globala miljömärkningen Fossil 
Free Data. Denna gavs till Binero eftersom vi möter strikta krav 
på energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och använder 100 
procent förnybar el till driften av vårt datacenter.

DET HÄR ÄR BINERO GROUP

Binero utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen 
källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och managering 

av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster. 
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”RedBridge har långa kundrelationer och våra engagerade, 
kunniga medarbetare är mycket uppskattade bland våra 
kunder. Samgåendet med Binero gör att vi nu kan erbjuda 
framtidssäkrade molntjänster till våra kunder och spännande 
utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.”

stefan andersson, 
vd och medgrundare redbridge ab

 redbridge – nu en  
del av binero group

Ett samgående för tillväxt
 ✓ RedBridge tillför Binero betydande omsättning med återkom-

mande intäkter och stabil lönsamhet. 
 ✓ Genom förvärvet av RedBridge stärker Binero sitt erbjudande 

inom digital infrastruktur, containerteknologi och modern appli-
kationsutveckling vilket skapar ytterligare möjlighet för tillväxt. 

 ✓ Verksamheterna har kompletterande kunderbjudanden inom 
exempelvis offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel, 
vilket stärker den gemensamma positionen på marknaden och 
ger ett bredare erbjudande till kunderna.

Om RedBridge
 ✓ RedBridge AB startade hösten 2003 och grundade  

dotterbolaget RedBridge Technology AB 2011. 
 ✓ RedBridge är en pionjär inom öppen källkod och en specialist 

inom automatisering av digital infrastruktur, container-
teknologi, såsom Kubernetes, och modern applika-
tionsutveckling. 

 ✓ Visionen är att vara den ledande drifts- 
och konsultpartnern med specialister 
inom infrastruktur baserad på öppna 
standarder och Open Sourceprodukter. 
RedBridge har idag 40 medarbetare och 
kontor i Stockholms city.

DET HÄR ÄR BINERO GROUP

+ Binero och RedBridge kan nu som ett 
bolag erbjuda kunderna den perfekta 
synergin av svenska molntjänster 
och Opensourceprodukter på egen 
plattform, enligt Stefan Andersson. 
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Under fjärde kvartalet 2021 genomfördes ett strategiskt 
förvärv av kubernetesspecialisten RedBridge AB. Affären 
visar på och förstärker den valda strategiska inriktningen, 
med fokus på öppna standarder och öppen källkod. Genom 
förvärvet av RedBridge ökar Binero väsentligt intäkts basen 
och lägger grunden för lönsam tillväxt, eftersom RedBridge 
tillför såväl återkommande intäkter som efterfrågade konsult-
tjänster i teknikens framkant.

året i korthet
HÄNDELSER UNDER 2021

Som väntat har vi sett en omsättningsökning i Bineros tillväxt-
affär inom den publika molntjänsten. 

Utvecklingstakten har varit fortsatt hög för vår publika 
molntjänst med funktionalitet som efterfrågas av våra kunder 
och marknaden. Vi har även etablerat viktiga partnerskap 
som ökar Bineros distribution, räckvidd och kännedom med 
aktörerna Pexip, Arrow Electronics och Open Infra Foundation.

NYCKELTAL* 2021 2020

Nettoomsättning, Mkr 52 46

EBITDA, Mkr -8 -11

Rörelseresultat (EBIT), Mkr -18 -22

Årets resultat kvarvarande verksamheter, Mkr -19 -23

EBITDA-marginal, % neg. neg.

Rörelsemarginal, % neg. neg.

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -13 -9

Årets kassaflöde totalt, Mkr -24 -187

Avkastning på eget kapital, % (kvarvarande verksamheter) neg. neg.

Soliditet, % 56 61

Eget kapital vid årets utgång, Mkr 112 69

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, kr -0,61 -1,16

Resultat per aktie inkl avvecklade verksamheter, kr -0,61 -0,96

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,41 -0,44

Utdelning per aktie, kr 0,00 8,50

Eget kapital per aktie vid årets slut, kr 3,45 3,45

Börskurs vid årets slut, kr 4,79 6,04

Medelantal anställda 25 23

* Definitioner av nyckeltal, se sid. 74.

Den fortsatta pandemin hade viss negativ påverkan på Bineros verksamhet 
under 2021, men vi kan ändå se tillbaka på ett år med framgång och tillväxt.  

Det viktiga förvärvet av RedBridge och flera produktiva partnerskap  
har bidragit till att stärka Bineros position på marknaden.
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 ✓ Binero ingick partnerskap med kubernetesspecialisten 
Stakater. Tillsammans med Stakater tillhandahåller 
Binero en nischad plattformslösning på öppna standar-
der till kunder med kvalificerade kubernetes-behov och 
krav på regulatorisk efterlevnad.

 ✓ Bineros nya affärsmodell med användarbaserad 
omsättning i det publika molnet uppgår i årsomräknat 
belopp till 2,0 Mkr, en ökning på 25 % jämfört med 
tidigare kvartal.

 ✓ Binero gick med i Open Infrastructure Foundation 
för att samarbeta kring att öka medvetenheten om 
publika moln byggda på öppen källkod. 

 ✓ Årsstämman valde Victoria Dexback och Hellen Wohlin 
Lidgard till nya styrelseledamöter och det fattades 
även beslut om incitamentsprogram.

 ✓ Binero meddelade 1 juni att både incitaments-
program 2021/2024 I och incitamentsprogram 
2021/2024 II fulltecknades.

 ✓ Binero meddelade den 18 oktober att man förvärvar bolagen  
RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Den 19 
november tillträdde man samtliga aktier i bolagen. 
Rörelseresultatet för kvartalet 2021 har belastats med cirka 

-2 Mkr i förvärvsrelaterade kostnader.
 ✓ Binero Group blev partner med Pexip, ett nordiskt företag som  

erbjuder en helt kompatibel molnbaserad videokonferens-  
och samarbetslösning för offentlig och privat sektor.

 covid-19 – pandemins  
inverkan på verksamheten

Pandemin fortsatte även under 2021 att påverka människor, 
företag och samhälle, både i global och lokal skala. Sprid-
ningen av coronaviruset har haft viss inverkan på Bineros 
verksamhet, då möjligheterna för fysiska möten med nya och 
befintliga kunder varit fortsatt begränsade. Det har inneburit 
försvårande omständigheter att vara hänvisade till digitala 
kanaler för nykundsbearbetning. Vi ser dock att det så kallade 

hybridkontoret har blivit det nya normala, och möjligheten att 
upparbeta nya kontakter och göra affärer utan fysiska möten 
har blivit något lättare under hösten. 

I övrigt kan sägas att företaget inte behövt ta del av de 
statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin. 
Vi har inte heller korttidspermitterat eller sagt upp anställda på 
grund av pandemin.

Q1

Q3

Q2

Q4

Nettoomsättning 

11,6 Mkr
(11,2)

Nettoomsättning 

9,4 Mkr
(11,6)

Nettoomsättning 

11,4 Mkr
(11,8)

Nettoomsättning 

20,0 Mkr
(11,6)

Rörelseresultat, EBIT 

-6,1 Mkr
(-5,5)

Rörelseresultat, EBIT 

-2,6 Mkr
(-4,3)

Rörelseresultat, EBIT 

-3,6 Mkr
(-6,2)

Rörelseresultat, EBIT 

-5,6 Mkr
(-5,8)
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Skatteverket satte ner foten om digitala plattformar
Molntjänstmarknaden domineras fortsatt av de amerikanska 
molntjänstleverantörerna. Men vi ser både ett ökat intresse 
för och ökat användande av europeiska molntjänster. Snart 
har två år passerat sedan ogiltigförklarandet av dataskydds-
lagen Privacy Shield genom den så kallade Schrems II-domen. 
Men anammandet av regulatoriskt efterlevande molntjänster 
har gått långsamt eftersom marknaden valde att inta en av-
vaktande hållning i frågan. I höstas satte så en arbetsgrupp 
med Skatteverket i förarsätet ned foten med sin rapport om 
digitala samarbetsplattformar, i vilken man redogör för vilka 
molntjänster som rent regulatoriskt kan användas i offentlig 
sektor. Man visade i rapporten att det utöver de globala 
aktörerna finns fullgoda alternativ, som tillämpar och följer 
svenska och europeiska persondatalagar. Rapporten satte 
fart på debatten och vi såg en ökning av förfrågningar på 
vår svenska molntjänst i slutet av 2021.

 
Partnerskap för ökad räckvidd och distribution
Binero har även etablerat viktiga partnerskap som ökar vår 
distribution, räckvidd och kännedom, bland annat med Arrow 
och deras multi-cloudplattform ArrowSphere samt videoplatt-
formen Pexip. Pexip som är en norsk koncern som levererar 
videobaserad kommunikation och samarbetslösningar har 
utsett Binero till distributionspartner. Partnerskapet innebär 
att Pexip-lösningen nu distribueras på Bineros lokala, helt 
GDPR-kompatibla molnplattform. Det ger en idealisk lösning 
för kunder som ställer höga krav på dataintegritet, till exempel 
finansiella tjänster, hälso- och sjukvård och myndigheter. 

Genom förvärvet av RedBridge stärker vi ytterligare vår 
position som det första svenska börsnoterade företaget 
med fokus på öppen källkod och öppna standarder med 
eget miljömärkt datacenter. Att förvärva ett bolag som är mer 
än dubbelt så stort som Binero innebar ett betydande beslut, 
som markerar en avgörande milstolpe i vår tillväxtresa. 

Grunden lagd för fortsatt lönsam tillväxt 
Syftet med förvärvet var att skapa förutsättningar för att 
kunna växa snabbare, att förstärka teamet med ytterligare  
spjutspetskompetens inom applikationsutveckling och 
containerteknologi samt att utöka kundbasen. 

Binero tillträdde aktierna 19 november 2021 och vi är nu 
ett kvalificerat team på 60 medarbetare och en upparbetad 
kundbas bland större företag, offentlig sektor, digitala tillväxt-
bolag och e-handel. 

Tillsammans tillhandahåller Binero och RedBridge en bred 
men samtidigt spetsig flora av tjänster, där öppna standarder 
och öppen källkod är den gemensamma nämnaren. Bineros 
högpresterande och säkra molntjänster blir nu även bas för 
RedBridges plattformstjänster, vilket innebär att vi tillhanda-
håller en kraftfull containerplattform på en svensk molntjänst. 
Dessutom tillför RedBridge specialister inom automatisering, 
digital infrastruktur och modern applikationsutveckling.

Med förvärvet ökar Binero väsentligt intäktsbasen och 
lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt. Vi har tagit ett 
stort steg mot vår vision, att bli Sveriges ledande leverantör 
av moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder 
och öppen källkod.

samgåendet med 
redbridge sätter 

färdriktningen framåt

VD HAR ORDET

Under år 2021 slutförde vi det viktiga förvärvet av RedBridge, vilket markerar en mycket 
betydelsefull milstolpe i Bineros tillväxtresa. Vi har tagit ett stort steg mot vår vision,  

att bli en ledande leverantör av moln- och plattformstjänster byggda på öppna  
standarder och öppen källkod. Året har också kännetecknats av nya, produktiva  

partnerskap och en ökad kännedom om Bineros varumärke och tjänster.
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Marknadsföring som ökat  
kännedom och stärkt vår position
Under året har vi regelbundet genomfört varumärkesunder-
sökningar och sett en tydlig ökning i kännedom om Bineros 
uppdaterade varumärke och position på marknaden, samt 
vad våra tjänster byggda på öppna standarder innebär och 
vilka fördelar den bär med sig. Det är idag fler it-köpare 
som förknippar Binero med molntjänster än med vår tidigare 
affär inom webbhotell. 

Till medarbetarna i Binero och RedBridge - tack!
2021 har liksom 2020 präglats av pandemin med tuffa res-
triktioner som begränsat samhället, företag och människor. 
Men starten på 2022 ger för handen att vi nu får se samhället 
öppna upp igen. 

Vårt 2022 inleds med att vi hittar det nya normala i vår samman-
slagning där Binero och RedBridge ska bli ett. Ett samgående 
kräver sina insatser och jag vill rikta ett stort tack till våra med-
arbetare på Binero och RedBridge för er positiva inställning och 
ert engagemang för ett samgående där ett plus ett blir tre! Nu 
fortsätter vi vår resa mot målet att bli en ledande leverantör av 
moln- och plattformstjänster baserade på öppna standarder.

 
Stockholm i mars 2022
 

Charlotte Darth, vd Binero Group

+ Förvärvet av RedBridge under 2021 har 
lagt grunden för fortsatt lönsam tillväxt, 
konstaterar vd Charlotte Darth.
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Affärsidé
Binero utvecklar och levererar ledande moln- och platt-
formstjänster byggda på öppna standarder och öppen 
källkod, till verksamheter som eftersträvar högsta möjliga 
dataintegritet och hållbarhet. I nära samarbete skapar våra 
specialistkonsulter värde för kunderna och bidrar till att 
utveckla deras affärer

Finansiella mål 
Styrelsen i Binero Group har fastställt följande långsiktiga 
finansiella mål:

 ✓ Binero ska genom en kombination av organisk tillväxt 
och förvärv uppnå en genomsnittlig årlig tillväxttakt  
på 30 procent.

 ✓ Binero ska uppvisa en rörelsemarginal på 25 procent.  

Dessa riktpunkter ska ses som en ambition, inte som en 
prognos, och är baserade på vad styrelsen och ledningen 
anser är rimligt för bolagets långsiktiga mål.

Utdelningspolicy
Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets 
framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och 
kassaflöden.
 
Strategi
Som utmanare på en växande marknad för molntjänster 
och containerplattformar byggda på öppna standarder och 
öppen källkod har Binero en ambitiös tillväxtstrategi. Den 
utveckling som sker i Sverige och Europa, där efterfrågan 
på europeiska molntjänster ökar, ger Binero ett utmärkt 

affärsidé, mål 
och strategier

utgångsläge för tillväxt. Förvärvet av RedBridge under 
fjärde kvartalet 2021, stärker ytterligare vårt erbjudande 
kring containerteknologi och specialistkunskap om modern 
applikationsutveckling. 

Partnerskap utgör en viktig möjlighet för att öka närvaro 
och räckvidd på marknaden. Binero har etablerat samarbeten 
med exempelvis videoplattformen Pexip, med den nordiska 
distributören Arrow Electronics samt med teknologipartners 
som kompletterar våra erbjudanden. 

Våra tjänster är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant 
och gör att vi har ett starkt erbjudande till såväl offentlig 
sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

I korthet bygger vår strategi på följande initiativ:
 ✓ Satsa på ökad marknadsnärvaro och försäljning, direkt 

och via partnerskap, samt kundnära samarbeten genom 
fortsatta satsningar på försäljning och marknadsföring, 
utveckla partnerskap för kompletterande tjänster, 
produkter och applikationer, samt ökad räckvidd och 
distribution av våra produkter och tjänster. 

 ✓ Investera i snabb utveckling av moln- och plattforms-
tjänster genom att hålla fortsatt hög utvecklingstakt för 
Binero.Cloud där den tekniska utvecklingsplanen baseras 
på en tät dialog med våra kunder och på teknologitrender, 
samt vidareutveckla våra tekniska plattformar, vilket 
omfattar en managerad containerplattform baserad 
på OpenShift, samt en Observabilityplattform för 
självbetjäning och automatiserad övervakning av 
driftsmiljöer. 

BINERO GROUP

Binero är en utmanare med en ambitiös tillväxtstrategi. Vi har ett starkt erbjudande och 
ett bra utgångsläge för tillväxt, som stärktes ytterligare genom förvärvet av RedBridge 

2021. Partnerskap utgör också en viktig tillväxtmöjlighet som vi under 2022 kommer  
att vidareutveckla för att tillgängliggöra våra tjänster för ännu fler.
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 ✓ Rekrytera tekniska specialister och talanger för att 
ytterligare stärka vår position genom att erbjuda våra 
medarbetare möjligheter att bygga ledande moln- och 
plattformstjänster på öppna standarder, samarbeta med 
våra kunder och partners i spännande uppdrag och se 
till våra medarbetares behov med ett flexibelt förhåll-
ningssätt med stor vikt vid jämställdhet, respekt och 
arbetsmiljö. 

 ✓ Gå i bräschen för hållbar teknologileverans genom att 
producera våra molntjänster i vårt eget klimatsmarta 
datacenter som är certifierat med miljömärkningen Fossil 
Free Data från Node Pole och arbeta för ett jämställt 
företag, både i samband med rekrytering och vid 
utveckling av medarbetare. 

 ✓ Växa med selektiva förvärv genom att fortsätta utvärdera 
bolag med kompletterande plattformar för öppna 
standarder, kundavtal och team av tekniska specialister.

“Jag arbetar på RedBridge för att min 
närmaste chef är en av de bästa jag 
jobbat för – om inte den allra bästa. 
RedBridge har alltid visat ett stort 
intresse för mitt välmående som 
anställd. Vi ställer krav på kompetens 
och professionalism hos våra anställda 
och genom det har företaget ett gott 
namn hos våra uppdragsgivare.”

jonas svensson 
konsult application 
development 
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Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på följande områden:

Minimerad miljöpåverkan
Vi är övertygade om att fokus på miljö och hållbarhet kommer 
att vara en ännu viktigare faktor för it- och teknikbolag i 
framtiden. Med växande krav från kunder, myndigheter, 
finansiärer och övriga aktörer i samhället är ett fortlöpande 
och långsiktigt miljöarbete viktigt för överlevnad och ökad 
konkurrenskraft på marknaden.

Inom Binero har vi som mål att kontinuerligt minska vår 
miljö- och klimatpåverkan samt resursanvändning. Genom 
att certifiera vårt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 
14001 säkerställer vi att vi tar ett så stort ansvar för miljön 
som möjligt gentemot kunder, personal, ägare, övriga 
intressenter och omvärlden. Som företag strävar vi efter 
att alltid ha it-system och utrustning med högsta möjliga 
energieffektivitet samt att uppgradera till gröna tekniker. 
Vi uppmuntrar till videokonferenssamtal istället för resor, 
samtidigt som alla nödvändiga resor och transporter bör ha  
så liten miljöpåverkan möjligt.

Vårt datacenter DCS01 utanför Stockholm är byggt i 
samarbete med vår energipartner E.ON och tillämpar en 
cirkulär och klimatsmart modell. Till exempel använder vi 
överskotts värmen för att värma bostäder i kommunen. 
Modellen är unik och globalt uppmärksammad. Som första 
datacenter i världen erhöll vår anläggning den internationella 
miljömärkningen Fossil Free Data i juli 2020. Certifieringen 
innebär att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha 
låga koldioxidutsläpp och använda 100 procent förnybar el. 

hållbarhetsagenda 
hos binero

Jämställdhet och mångfald
En stark kultur som erbjuder jämställdhet och mångfald är 
en självklarhet för Binero. Vi tolererar inte diskriminering i 
någon form. Att vara en del av teknikindustrin innebär att 
vi känner ansvar och engagemang att attrahera kvinnliga 
talanger, som fortfarande är färre än de manliga. Det betyder 
också att vi har ett ansvar att inspirera och uppmuntra fler 
kvinnor att utveckla ett intresse för teknik. Rekryteringar och 
förhandlingar av löner och förmåner baseras på individens 
förmåga och prestationer. 

Dataintegritet och säkerhet
Medvetenheten kring dataintegritet och säkerhet har ökat, 
inte minst till följd av 1) införandet av EU:s dataskyddsför-
ordning GDPR som ger individen stärkt kontroll över sina 
personuppgifter, 2) att digitaliseringen av både vardag och 
arbetsliv har tagit fart. På bara ett fåtal år har även sekre-
tessbelagda områden genomgått en snabb digitalisering.

Genom Bineros tjänster skyddas data av såväl den 
senaste teknologin som av svensk lagstiftning. Det är 
bara med en europeisk molntjänstleverantör som kunden 
kan försäkra sig om att integritets- och dataskydd lyder 
under europeisk lag och GDPR. En vanlig missuppfattning 
är att de utländska it-jättarnas etablering av datacenter 
på svensk mark kringgår problematiken gällande rådande 
säkerhetslagstiftning. Men det är alltså molntjänstbolagets 
hemvist som är avgörande för vilka lagar som skyddar 
lagrad data. Att garantera våra kunder rätten till sin egen 
data genom dataintegritet och säkerhet är en viktig del i vår 
hållbarhetsvision.

HÅLLBARHET

Bineros mål är att leverera solid och skalbar molninfrastruktur till företag  
och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. 
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ISO-certifieringar och riktlinjer
För att möta våra kunders förväntningar och krav samtidigt 
som vi lever upp till våra egna mål och framtidsplaner är vi 
certifierade enligt ISO 27001, ISO 14001 och ISO 9001.
En ISO-certifiering är en garant för att vi som organisation 
arbetar med miljö, kvalitet och säkerhet enligt internationella 
standarder. I tillägg till dessa har vi även upprättat följande 
styrdokument:

 ✓ Arbetsmiljöpolicy
 ✓ It-, dator- och mobilpolicy
 ✓ Likabehandlingsplan
 ✓ Lönepolicy
 ✓ Missbrukspolicy
 ✓ Policy mot kränkande särbehandling
 ✓ Resepolicy
 ✓ Sekretess- och säkerhetspolicy

Våra styrdokument följs upp årligen via granskningar, 
revisioner och kvalitetsavstämningar och finns tillgängliga  
för alla medarbetare på vårt intranät.

”Jag valde att arbeta hos Binero på 
grund av kollegorna och företagets 
humana approach till sina anställda. 
Utvecklingsmöjligheterna är stora 
och det är bara dina egna tankar som 
stoppar dig!”

jolina ögren johansson 
ekonomiassistent 



1. https://www.srgresearch.com/articles/european-cloud-providers-struggle-reverse-market-share-losses
2. https://www.esamverka.se/download/18.a9fb3aa17ce4b6615c5e891/1637154585411/Digital%20samarbetsplattform%20f%C3%B6r%20offentlig%20sektor.pdf 
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Molnmarknaden växer generellt i Europa och enligt en 
undersökning från Synergy Research Group1 står IaaS- och 
PaaS-tjänster för nästan 80 procent av den europeiska 
molnmarknaden.

Efter EU-domstolens ogiltigförklarande 2020 av Privacy 
Shield-avtalet, Schrems II-domen, har det uppstått ett 
komplicerat juridiskt läge för europeiska företag och 
organisationer som använder sig av molntjänster från 
amerikanska leverantörer. Det åligger varje företag och 
organisation att se över både molnstrategi och arkitektur, 
för att säkerställa regelefterlevnad och dataintegritet. Men 
anpassningen till efterlevnad av EU-regler för molntjänster går 
långsamt då marknadens aktörer valt att inta en avvaktande 
hållning i frågan.

Molnbaserade it-lösningar ger företag tillgång till modern teknologi som stärker innovationskraften 
och höjer servicenivån. Efterfrågan på europeiska molnalternativ ökar eftersom dataintegritet fortsatt 

står i centrum, men samtidigt präglas debatten av den negativa klimatpåverkan som världens data-
center har. Marknadstrenderna pekar på en ökad press på världens molnleverantörer att ställa klimat-

krav på de datacenter som används. Målet är att trygga klimatsmart drift och nå klimatneutralitet. 

klimatkraven 
ökar på växande 

molnmarknad

VÅR TRENDANALYS

Svenska myndigheter i bräschen  
för europeiska molntjänster
I höstas satte Skatteverkets arbetsgrupp igång sin 
utredning av läget och publicerade sedan en rapport2 om 
digitala samarbetsplattformar. I rapporten redogörs för 
vilka molntjänster som rent regulatoriskt kan användas 
inom offentlig sektor i Sverige. Rapporten visar på fullgoda 
europeiska alternativ som tillämpar och följer svenska samt 
europeiska regelverk för personuppgifter och dataintegritet. 
Skatteverkets rapport satte fart på debatten och efterfrågan 
på europeiska molntjänster ökade.

Produkter och tjänster byggda  
på öppna standarder ökar 
Med dagens snabba utvecklingstakt och föränderliga 
omvärld är det för många verksamheter avgörande att välja 
en partner som inte låser in sina kunder, varken i teknologi 
eller i långa avtal. Att välja molninfrastruktur och plattformar 



3. https://www.nyteknik.se/opinion/oppen-kallkod-ar-nyckeln-for-europa-i-nasta-digitaliseringsvag-7027664 
4. https://www.umu.se/nyheter/ericsson-och-umea-universitet-pionjarer-_11323660/
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byggda på öppna standarder gör att system, tjänster och 
applikationer är lätta att flytta vid byte av leverantör. Det är 
något som är värdefullt i denna snabbt föränderliga omvärld. 
Att bygga in sig i leverantörsspecifik funktionalitet, eller 
låsa sig i långa avtal, kan med andra ord visa sig få svåra 
konsekvenser om exempelvis det juridiska läget plötsligt 
förändras såsom nu skett i och med EU-domen Schrems II.

I en debattartikel skriver Open Source-organisationen 
APELL3 “att ett mer proaktivt främjande och mer proaktiv 
investering i öppen programvara på europeisk och nationell 
nivå skulle främja mer än enbart ekonomisk tillväxt i Europa. 
Det skulle också stimulera innovation och möjliggöra etable-
ring av en framgångsrik europeisk it-industri rotad i ett brett 
ekosystem av företag, av alla storlekar, som utvecklar och 
tillhandahåller öppen programvara.

Det skulle skapa jobb i it-sektorn och öka Europas förmåga 
att skapa sin digitala framtid. Dessa var de tydliga slutsatserna 
i en aktuell studie publicerad av EU-kommissionen. 

Mer specifikt indikerar studien att de cirka en miljard euro 
som företag i EU investerat på programvara med öppen källkod, 
OSS (open source software), under 2018 redan har genererat 
mellan 65 och 95 miljarder euro i ekonomisk tillväxt. Att öka 
investeringarna med tio procent skulle skapa en årlig BNP-
tillväxt på mellan 0,4 procent och 0,6 procent. Vidare skulle det 
bidra till mer än 600 nya startups inom EU:s it-sektor.

Prissättning och avtalsstruktur hindrar  
full användning av molntjänster 
En trend på it-marknaden globalt är att kunder väljer 
publika molntjänster och betalar då endast för de 
resurser som de faktiskt använder. Detta ser vi även i 
Bineros kundengagemang, där fler och fler efterfrågar 
konsumtionsbaserade engagemang. Somliga molntjänster 
tar betalt varje gång kunden vill ladda upp eller ner data 
eller debiterar i efterhand för trafikkostnader som är svåra 
att förutse, vilket blir kostsamt i längden. En leverantör 
med transparent och kundorienterad prismodell kan 
göra betydande skillnad för kostnadsbilden. Med nya 
affärsmodeller som prenumerationstjänster (pay-per-use) 
minskar den traditionella försäljningen av produkter och 
tjänster. För kunderna innebär det att man slipper binda 

kapital och it blir istället en löpande kostnad i verksamheten, 
så kallad OPEX. Kostnadsbarriärerna blir lägre och kunder 
får snabb tillgång till effektiva funktioner samt möjlighet att 
skala upp och ner efter behov.

Efterfrågan på klimatneutrala datacenter ökar
Digitaliseringen, och de miljontals datacenter som snurrar 
världen över, pekas ofta ut som en energislukande miljöbov. 
Enligt en artikel från Umeå universitet kommer molntjänster 
globalt sett år 2030 att kräva nio procent av all elförsörjning4. 
Man uppskattar att det går åt ungefär 44–64 zettabytes, 
eller 44–64 miljarder terabytes, totalt nu. Och mer och 
mer av världens data återfinns i stora datacenter och moln. 
En återkommande brist i alla dessa datacenter är dels att 
de oftast inte utnyttjas till mer än 20 procent, dels att de 
förbrukar mycket ström och genererar stora mängder värme. 

Nu startar man ett projekt där ledande forskare vid 
Umeå universitet ska undersöka hur man kan utveckla och 
energieffektivisera framtidens molnanläggningar. Man 
avser undersöka hur bland annat olika processer påverkar 
temperatur och strömförbrukning i världens datacenter 
och molnmiljöer. Det handlar alltså om att kunna hantera 
och driva allt mer data, tjänster och applikationer, med allt 
mindre energi. Det finns flera viktiga nycklar som möjliggör 
den utvecklingen, där ökad virtualisering, bättre kylsystem, 
smartare nätverksteknik och innovativa kretslopp för 
återvinning av kyla och värme är några av dem. 

Binero går i bräschen
Binero har valt att gå i bräschen för en helt ny generation 
datacenter där energiförbrukningen inte längre behöver 
skena i takt med mängden data som skapas, lagras och 
hanteras. Vi kan därför erbjuda 100 procent fossilfri data 
och applikationer med en av branschens absolut lägsta 
energiförbrukning.

Det finns också en klar uppsida med organisationers 
övergång från traditionella plattformar till molnet. Tack vare 
molnets resursdelning körs allt färre servrar på en minimal 
del av sin kapacitet, eftersom publika molntjänster kan dela 
beräknings- och lagringsresurser på sätt som är hundratals 
gånger mer energieffektiva.



14

marknadsledande publik 
molntjänst med öppen 
standard för flexibilitet  

och dataintegritet

VÅRA ERBJUDANDEN

Bineros molnbaserade infrastruktur utgår ifrån den marknads-
ledande öppna standarden OpenStack. Tjänsten Binero 
erbjuder är flexibel, fullt automatiserad och baserad på själv-
betjäning via en webbportal. Användare kan själva med några 
få, enkla steg skapa och administrera sin molninfrastruktur. 
Det går även att styra infrastrukturen programmatiskt genom 
standardiserade anrop mot vårt standardiserade gränssnitt, 
det som kallas API.

Tjänsten levereras från klimatfokuserade datacenter i 
Sverige med mycket hög tillgänglighet. Data i tjänsten lämnar 
aldrig Sverige eftersom datahallarna är placerade inom 
landets gränser. 

Öppen standard – lägre kostnad,  
snabbare väg till marknaden
OpenStack-teknologin bygger på öppen källkod, som är ett 
effektivt ramverk för samarbete och innovation för företag 
och organisationer. Genom att dela på kostnader för utveck-
ling av plattformen kan de deltagande organisationerna 
och företagen fokusera på utveckling av sina unika värde-
skapande tjänster. Öppen standard innebär dels delade 
utvecklingskostnader, dels en snabbare väg till marknaden.

Utöver de mer traditionella funktionerna i en molntjänst 
som beräkningskapacitet, nätverk och lagring har Binero 
under 2021 adderat funktionalitet för GPU-beräkningar 
(Graphics Processing Unit) där man använder grafikkort  
som stöd för artificiell intelligens och maskininlärning.

Bineros moln- och plattformstjänster är utformade för kunder med höga krav på informations säkerhet 
och minimal miljöpåverkan. Gemensamt för alla tjänster Binero levererar är att de bygger på öppna  

standarder – öppen källkod går som en röd tråd genom allt vi gör. Vår specialistkompetens  
inom applikations utveckling, automatisering och managering av molntjänster hjälper  

kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster. 

Containerplattform för  
automation och skalbarhet
I portföljen har vi förutom våra molntjänster även en 
standardiserad containerplattform som bygger på öppna 
standarder och öppen källkod. Under de senaste åren har 
containerteknologin exploderat på den svenska marknaden. 
Att driva sina applikationer i en container gör det lätt att 
automatisera uppsättningen av applikationer och det gör 
det också möjligt att låta uppsättningen skala efter behov. 
Behoven kring containers skiljer sig mellan olika bolag och 
användningsområden, Binero stödjer därför Kubernetes 
som en ren Container-as-a-Service (CaaS) i sin molntjänst. 
Den används av kunder som själva vill administrera sina 
containers från ax till limpa. Dessutom erbjuder vi en 
managerad plattform baserad på OpenShift. OpenShift är rik 
på funktionalitet och är en så kallad plattform som tjänst. Det 
innebär att Binero tar hand om all hantering under kundens 
applikationslager. Kubernetes som fristående tjänst kräver 
en hel del kringliggande funktionalitet, till exempel CI/CD och 
nätverk. I Bineros Openshift-plattform är detta redan färdigt 
out-of-the-box.

Observability för transparens  
och automatiserad metrik
Binero erbjuder i tillägg till den publika molntjänsten och 
containerplattformar en plattform för Observability, det vill 
säga observering och övervakning med tillhörande konsult-
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tjänster. Observability innebär förenklat att automatiskt 
hantera och visualisera metrik från sin it-miljö, till exempel 
logghantering, övervakning, visualisering och automatis-
ka åtgärder. Med ökad användning av molntjänster och 
container iserade miljöer är behovet av transparens och 
synlighet ännu högre än tidigare, samtidigt som kraven och 
metoderna har förändrats. Binero arbetar leverantörsobero-
ende med lösningar som bygger på öppna standarder och 
öppen källkod.

Privata molntjänster och colocation
I Bineros erbjudande finns standardtjänsten colocation i 
vårt klimatsmarta datacenter. Colocation innebär att företag 
eller organisationer äger sin utrustning, alltså sina servrar. 
Det är vanligt att svenska myndigheter har det som krav 
på sina it-leverantörer. För företag och organisationer med 
särskilda krav på säkerhet tillhandahåller vi även privata 
molntjänster, vilket innebär molntjänster på servrar som 
är dedikerade till ett specifikt företag eller en organisation. 
Skillnaden mellan de privata och publika molnen är att i ett 
privat moln har du din egen miljö, medan du i ett publikt 
moln delar infrastruktur med andra kunder.

Datacenter med fokus på  
hållbarhet och säkerhet
Som bas för våra tjänster finns vårt hypermoderna data-
center i Vallentuna norr om Stockholm. Bineros datacenter 
DSC01 är ett av världens mest klimatsmarta och belönades 
som första anläggning i världen med en unik certifiering. 
Den globala miljömärkningen Fossil Free Data gavs till 
Binero eftersom vi möter strikta krav på energieffektivitet, 
låga koldioxidutsläpp, använder 100 procent förnybar el till 
driften av vårt datacenter och värmer upp fastigheter med 
överskottsvärmen.

Specialistkonsulter och  
managerade tjänster 
Binero är en professionell partner med framtidsinriktade 
kompetensområden. Vi erbjuder specialistkonsulter för 
hjälp med flytten till molnet, managering av molnet och 
applikationsutveckling med containerteknologi. Med Bineros 
plattformar inom publika moln och container kan kunderna 
öka sin innovationskraft med digitala lösningar. Och med 
rätt partnerskap kan de nå målet snabbare! Binero har 
specialistkonsulter som arbetar närmare kundens team för 
att förstå behoven och tillämpa de bästa arbetsprocesserna 
för att ta kunden från idé till färdig lösning. Bineros samlade 
tjänsteutbud fokuserar på att automatisera dataflöden 
och infrastruktur, att skapa tjänstearkitekturer för kundens 
utvecklare att nyttja och att flytta kundens lösningar till 
molnet.

”Det jag gillar med Binero är att jag får 
frihet under ansvar. Företagskulturen är 
den bästa. Jag har också möjlighet att 
ägna mig åt olika uppgifter. Det är skönt 
att inte bara vara fast bakom datorn 
utan även få vara nära hårdvaran och 
bland annat meka med servrar.”

alex häggblom
driftstekniker
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UTMANINGEN
Sökte en kompetent erfaren driftspartner
Gina Tricot sökte 2017 en driftspartner för sin e-handels-
plattform som kunde arbeta ihop med deras utvecklare. Gina 
Tricot var också i behov av en rådgivande partner som kon-
tinuerligt kunde bidra med rekommendationer och kunskap 
för att nå högsta möjliga effektivitet inom hela e-handeln. 
Utmaningen för Gina Tricot var att de inte hade någon intern 
kompetens för e-handelsplattformen och de sökte därför 
samarbete med en partner med hög kompetens och erfaren-
het inom området. 

LÖSNINGEN
Moln- och driftexpert med helhetsansvar
Lösningen är baserad på att hela e-handelsplattformen 
utvecklas och driftas i molnet. RedBridge, en del av Binero 
Group, implementerade lösningen i molnet och kompletterade 
med förbättringar bland annat på säkerhetssidan. Förutom 
att RedBridge bidrar med kompetens som molnexpert 
har RedBridge sedan 2019 helhetsansvar för driften av 
plattformen. RedBridge har bland annat tagit fram ett tydligt 
ramverk för Gina Tricot och tredje part där det framgår vem 
som ansvarar för vad. Löpande avstämning görs avseende 
förbättringar, driftsproblem och kommande aktiviteter som 
berör e-handelsplattformen. 

effektiv drift av 
e-handelsplattform 
skapar proaktivitet 

och kontroll

RESULTATET
Ny proaktiv arbetsmodell
Genom tätt samarbete har Gina Tricot fått en ny arbetsmodell 
som verkar mer proaktivt och förutsägbart än tidigare. 
Framgången bygger bland annat på tydliga nyckeltal såsom 
driftskostnad, prestanda och svarstider, som numera följs 
upp varje vecka. Styrkan i den kontinuerliga uppföljningen är 
att Gina Tricot i förväg får reda på om exempelvis svarstider 
förändras och varför, och kan således agera proaktivt. För 
Gina Tricot innebär detta nya arbetssätt värdefulla insikter 
och högre effektivitet för verksamheten, vilket i sin tur skapar 
mer tid och utrymme för bättre utvecklings- och driftsarbete. 

KUNDCASE GINA TRICOT

Gina Tricot är en svensk modekedja som erbjuder spännande och feminint mode till kvinnor i över  
30 länder. Företaget grundades år 1997 och har idag över 160 butiker runt om i Sverige, Norge, Danmark 

och Finland, samt e-handel i hela Europa. I tävlingen Retailer of the Year Sverige för år 2020/2021  
vann Gina Tricot både priset Bästa butikskedja och Webshop Awards i kategorin damkläder.

”RedBridge är en trygg och skicklig driftspartner 
som förstår kundens behov och kommer med råd 
och rekommendationer som bidrar till proaktivitet 
och effektivitet för hela driften.” 

thomas andreen
development manager /  
enterprise architect på gina tricot
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+ Med RedBridge, en del av Binero 
Group, som driftspartner kan 
modekedjan Gina Tricot fortsätta 
utveckla sin prisbelönta e-handel 
till nytta för kunder i hela Europa.
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aktivbo använder bineros 
publika moln för kraftfull 
ai-baserad bearbetning  

av stora datavolymer

KUNDCASE AKTIVBO

AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag som sedan 1991 hjälper till att 
höja kvaliteten på service och förvaltning inom fastighetsbranschen. Genom datainsamling, 

datadriven analys och agerbara insikter skapas underlag för kundfokuserad styrning av 
fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt åtta länder 

mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo idag.

UTMANINGEN 
AktivBo ställer miljontals frågor varje år för både små och 
stora bolag och behandlar personuppgifter i stor volym 
då många kundundersökningar görs i Europa. På grund 
av de stora datavolymerna sökte man därför en europeisk 
GDPR-säker molntjänst som bygger på öppna standarder.  
AktivBo behövde utökad kapacitet i sin AI-plattform för att 
kunna kunna träna och drifta maskininlärningsmodeller, 
som hjälper till att ta beslut baserad på historisk data. Efter 
utvärdering av olika leverantörer föll valet på Bineros publika 
molntjänst.

LÖSNINGEN 
Bineros publika molntjänst är byggd på öppna standarder 
och är en lättanvänd, standardiserad tjänst som konsumeras 
i en modern och transparent ”pay-as-you-go”-modell. Tack 
vare Bineros grafikkortsacceleration (GPU-acceleration) 
kan alla AI-applikationer, som maskininlärning, köras på ett 
snabbt och effektivt sätt i molnet, vilket skapar möjligheter 
för kraftfull analys och bearbetning av data. Paketeringen 
av olika tilläggstjänster gör det enkelt att komma igång med 
användandet av molntjänsten och ny funktionalitet läggs till 
löpande.

RESULTATET  
AktivBo kan nu skapa en avancerad maskininlärnings-pipeline 
som samtidigt är helt GDPR-säker, vilket gör att de kan ut-
veckla nästa generations AI-tjänster för sin analysplattform. 
Detta betyder mycket för fastighetsbolagskunderna då de 
nu får ta del av agerbara insikter av historiska data på ett 
nytt sätt som de inte har kunnat göra innan. 

”AktivBo sökte en kraftfull och lättanvänd 
europeisk molntjänst som bygger på öppna 
standarder för att kunna träna och drifta våra 
maskininlärningsmodeller. Bineros molntjänst ger 
oss verkligen den möjligheten! Att vi dessutom 
får en lösning som garanterar dataskydd för våra 
kunders data är ytterligare en anledning till att vi 
väljer samarbete med Binero” 

anton persson
cto på aktivbo ab
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+ AktivBo arbetar med kunddriven 
fastighetsförvaltning och väljer 
Bineros molntjänst för att hantera 
stora mängder kunddata med 
garanterat dataskydd åt över  
450 uppdragsgivare.



”För mig är det viktigt att arbeta på ett företag 
som erbjuder kontinuerligt lärande och det får 
jag här. Förändring är den enda konstanten 
i vår bransch och det är otroligt viktigt att 
ständigt informera sig om det som sker för att 
inte hamna efter – både som individ och som 
företag. Företaget har verkligen satsat på min 
utveckling och sett att den är synonym med 
företagets utveckling. Det skapas utrymme 
för kompetenshöjande initiativ som införlivas 
i det ordinarie arbetet, vilket gör att det sker 
naturligt utan att påverka work/life-balansen 
negativt. Kompetensutveckling kan ju uppnås 
på många sätt. Utöver tradition ella utbildningar 
har min arbetsgivare skickat mig till ledande 
internationella konferenser, uppmuntrat mig att 
engagera mig i community för open source och 
delta i workshops och proof of concepts med 
partners.”

john johansson
produktchef openshift
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AKTIEHANDEL UNDER 2021
Binero Group-aktien är sedan den 11 juli 2007 listad på 
Nasdaq First North Growth Market och har kortnamnet 
BINERO. Sista betalkurs den 30 december 2021 var 4,6 kr, 
vilket gav ett börsvärde för Binero Group på cirka 145 Mkr. 
Högsta betalkurs under året var 7,4 kr och lägsta betalkurs 
var 4,5 kr.

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad 
tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Emittenter 
på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda 
samma regler som gäller för emittenter vars aktier är 
listade på en reglerad marknad. Istället är de underställda 
ett mindre långtgående regelverk anpassat för mindre 
tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First 
North Growth Market har en så kallad certified adviser 
som övervakar att reglerna efterföljs. Bolaget har sedan 
september 2014 haft Mangold Fondkommission AB som 
certified adviser. Från och med 1 mars 2022 tillträdde 
Redeye AB som certified adviser.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet i Binero Group AB (publ) uppgick per 31 
december 2021 till 47 271 403,50 kr fördelat på 31 514 269 
aktier med ett kvotvärde om 1,50 kr per aktie. Det finns 
endast ett aktieslag. Samtliga aktier har lika rättigheter 
och ger lika rätt till utdelning samt till Binero Groups 
tillgångar och eventuellt överskott i händelse av likvidation. 
Enligt Binero Groups bolagsordning, fastställd vid extra 
bolagsstämma den 18 november 2021, ska aktiekapitalet 
vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kr. Antalet 
aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Binero Groups aktier har ISIN-kod SE0005249570.

AKTIEÄGARE 
Antalet aktieägare uppgick per 31 december 2021 till  
2 285 stycken och de tio största aktieägarna ägde aktier 
motsvarande cirka 72,2 procent av rösterna och kapitalet  
i Bolaget. 

INCITAMENTSPROGRAM 
Incitamentsprogram 2021/2024
Årsstämman den 6 maj 2021 beslutade om ett incitaments-
program med teckningsoptioner för styrelse, anställda och 

övriga nyckelpersoner som arbetar som konsulter i Binero 
Group. Totalt omfattar programmet 650 000 teckningsoptioner, 
varav 500 000 teckningsoptioner till anställda och övriga 
nyckelpersoner, varvid 20 000 teckningsoptioner inte är 
tilldelade, och 150 000 teckningsoptioner till styrelsens 
ledamöter.

Teckningsoptionerna emitterades till ett pris motsvarande 
optionsrätternas marknadsvärde med tillämpning av en 
vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). 
Optionsinnehavaren har rätt att under perioden från och 
med 1 juni 2024 till och med 31 juli 2024 teckna en (1) aktie 
för varje teckningsoption till kursen 7,19 kr. Teckningskursen 
motsvarar 120 procent av det genomsnittliga volymviktade 
priset för Binero Groups aktie på Nasdaq First North Growth 
Market under perioden från och med den 7 maj 2021 till och 
med den 14 maj 2021. Full nyteckning med stöd av samtliga 
teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka 2 % av 
antalet aktier och röster i Binero Group.

Incitamentsprogram 2020/2023
Årsstämman den 15 april 2020 beslutade om ett incitaments-
program med teckningsoptioner för styrelse och ledande 
befattningshavare. Totalt omfattar programmet 650 000 
teckningsoptioner, varav 500 000 teckningsoptioner till 
ledande befattningshavare och 150 000 teckningsoptioner 
till styrelsens ledamöter. Teckningsoptionerna emitterades 
till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde 
med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black 
& Scholes-modellen). Optionsinnehavaren har rätt att under 
perioden från och med 1 juni 2023 till och med 31 juli 2023 
teckna en (1) aktie för varje teckningsoption till kursen 
5,80 kr. Teckningskursen motsvarar 120 procent av det 
genomsnittliga volymviktade priset för Binero Groups aktie 
på Nasdaq First North Growth Market under perioden från 
och med den 25 maj 2020 till och med den 29 maj 2020. 
Full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner 
motsvarar en utspädning om cirka 2 % av antalet aktier och 
röster i Binero Group.

BEMYNDIGANDE
Årsstämman den 6 maj 2021 beslutade att bemyndiga 
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från 

aktien, aktiekapital och ägare
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aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets 
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt 
högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 
20 procent av aktiekapitalet. 

Bolagets styrelse beslutade att nyttja ovan beskrivet 
bemyndigande i samband med finansiering av förvärvet av 
RedBridge AB och RedBridge Technology AB som skedde i 
november 2021, varvid styrelsen beslutade om en emission 
av 4 395 085 aktier motsvarande en utspädning om cirka 
18,1 procent av aktierna och rösterna i Binero Group.

AKTIEÄGARAVTAL OCH LOCK-UP AVTAL 
Såvitt styrelsen känner till förekommer inga aktieägaravtal 
eller andra överenskommelser mellan aktieägarna i Binero 
Group som syftar till gemensamt inflytande över bolaget. 

Säljarna av RedBridge AB och RedBridge Technology 
AB, utöver minoritetsaktieägaren som enbart erhöll ett 
fåtal aktier i Binero Group, har ingått lock up-åtagande 
avseende de aktier som säljarna förvärvade i samband med 
transaktionen. Samtliga aktier som erhölls som en del av 
köpeskillingen är föremål för lock-up under en period om 

STÖRSTA ÄGARE PER 31 DECEMBER 2021

Ägare Antal aktier Andel av kapital/röster

Arbona AB 3 498 599 11,1%
Pejoni AB 3 338 597 10,6%
Stefan Andersson 2 792 297 8,9%
Richard Göransson 2 746 967 8,7%
Jonas Feist 2 681 711 8,5%
Whistler AB 1 701 323 5,4%
Mölna Spar AB 1 597 705 5,1%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson) 1 597 705 5,1%
Blibros AB 1 402 810 4,5%
MIC Värdepapper AB 1 390 000 4,4%
Övriga aktieägare 8 766 555 27,8%

TOTALT ANTAL AKTIER 31 514 269 100,0%

Källa: Euroclear

tolv (12) månader från den 19 november 2021 då förvärvet 
slutfördes. Därefter omfattas 80 procent av aktierna av 
lock-up under månaderna 13–24 och slutligen omfattas 30 
procent av aktierna av lock-up under månaderna 25–36 från 
den 19 november 2021.

UTDELNINGSPOLICY 
Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets 
framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och 
kassaflöden.
 
CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Binero Group är ett publikt avstämningsbolag och dess 
aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok 
förs av Euroclear Sweden som går att nås på adressen 
Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Av denna 
anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev eftersom 
kontoföringen och registreringen av aktierna görs av 
Euroclear Sweden i det elektroniska avstämningsregistret. 
Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknade 
i avstämningsregistret är berättigade till samtliga 
aktierelaterade rättigheter. 
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ALLMÄNT
Binero Group är ett svenskt publikt akteibolag. Bolagets 
bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst aktie-
bolagslagen (2005:551), samt Bolagets bolagsordning och 
interna regler (innefattande instruktioner och policyer). 
Därutöver tillämpar Binero Group Nasdaq First North Growth 
Market Rulebook. Den senaste registrerade bolagsordningen 
beslutades på extra bolagsstämma den 18 november 2021. 
Bolagsordningen framgår i sin helhet på Bolagets hemsida 
www.binero.com.  

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) omfattar svenska 
företag som är noterade på en reglerad marknad i Sverige. 
Binero Group är noterat på First North Growth Market 
och är därmed inte skyldig att tillämpa Koden. Koden 
utgör emellertid en viktig del av Bolagets riktlinjer för 
bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Binero 
Group kommer Bolaget att tillämpa den. 

BOLAGSSTÄMMA
Årsstämman i Binero Group hålls i Stockholm under första 
halvåret varje år och genomförs i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Kommunikéer och protokoll från stämmorna 
finns tillgängliga på Bolagets webbplats. 

Årsstämma den 6 maj 2021: 
 ✓ Stämman beslutade att omvälja de nuvarande styrelse-

ledamöterna Carl-Magnus Hallberg och Jacob Ståhle. 
Victoria Dexback och Hellen Wohlin Lidgard nyvaldes 
som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. 
Till ordförande i styrelsen omvaldes Carl-Magnus Hallberg.

 ✓ Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta 
om en eller flera emissioner av aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler, dock med begränsningen att 
utspädningen inte överstiger 20 procent av aktiekapitalet.

 ✓ Stämman beslutade att emittera teckningsoptioner och 
införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelse och 
anställda samt övriga nyckelpersoner om sammanlagt 
650 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en 
aktie. 

Extra bolagsstämma den 18 november 2021:
 ✓ Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen 

avseende gränser för aktiekapitalet och antal aktier.
 ✓ Stämman beslutade om riktad nyemission av aktier 

(apportemission) till följd av förvärvet av RedBridge AB 
och RedBridge Technology AB.

VALBEREDNING 
Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största 
aktieägarna, varvid företrädaren för den största aktieägaren 
ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig 
en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt 
de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex 
månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet 
omedelbart före offentliggörandet. 

Om ägare, som är representerad i valberedningen i 
egenskap av representant för någon av de tre största 
aktieägarna, efter offentliggörandet inte längre tillhör de 
tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin 
plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna 
tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska erbjudas plats 
i Bolagets valberedning istället. Marginella förändringar 
behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant 
i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och 
utse en ny representant. Arvode till valberedningen utgår 
inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för 
utförande av valberedningens uppdrag. 

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för 
beslut vid årsstämman:  
1. Ordförande vid stämman  
2. Styrelsearvoden  
3. Val av styrelseledamöter och ordförande  
4. Val av revisorer samt arvoden till dessa  
5. Eventuella förslag till förändringar i förfarande för  

utseende av valberedning

Valberedningens ledamöter utsågs initialt baserat 
på ägarförhållanden per den 30 september 2021. 
Som ett resultat av förvärvet av RedBridge AB och 
RedBridge Technology AB den 19 november förändras 
sammansättningen av Bineros valberedning. Valberedningen 
består således av Robert Sandin som representerar totalt 
23,8 procent (Richard Göransson 8,7 procent, Victoria 
Dexback 2,4 procent, Rockpoint AB 5,1 procent, Mölna 
Spar AB 5,1 procent, Robert Sandin Invest AB 2,5 procent), 
Jonas Feist som representerar totalt 22,8 procent (Stefan 
Andersson 8,9 procent, Jonas Feist 8,5 procent, Whistler 
AB 5,4 procent) samt Martin Zetterström som representerar 
totalt 11,1 procent (Arbona AB) av antalet aktier och röster.

STYRELSEN
Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ 
efter bolagsstämman. Enligt Binero Groups bolagsordning 
ska styrelsen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. 

bolagsstyrning
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Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av 
ett år. Binero Groups styrelse, som utsetts av årsstämman 
2021, har bestått av fyra ledamöter. Ordförande Carl-
Magnus Hallberg och ledamöterna Jacob Ståhle, Victoria 
Dexback och Hellen Wohlin Lidgard.
 
STYRELSENS ARBETE 
Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen samt 
bolagets bolagsordning. Styrelsen för Binero Group 
har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, 
instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören, som behandlar dennes 
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt 
fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. 
Arbetsordningen ses över årligen. 

Styrelsen ansvarar för Binero Groups organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland 
annat innefattar ansvar för upprättande av övergripande, 
långsiktiga strategier och mål, fastställandet av riktlinjer 
för att säkerställa att bolagets verksamhet är långsiktigt 
värdeskapande, fatta beslut i frågor rörande investeringar 
och försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy. 

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter en i 
arbetsordningen fastställd årsplan som inkluderar fasta 
beslutspunkter samt punkter vid behov. Under 2021 har 
styrelsen hållit 15 protokollförda sammanträden. Styrelsen 
har under 2021 behandlat de fasta punkterna enligt 
årsplanen vid respektive styrelsemöte i enlighet med 
styrelsens arbetsordning såsom likviditet, affärsläge, budget, 
årsbokslut och delårsrapporter. Därutöver har styrelsen hållit 
styrelsesammanträden som en följd av förvärvet av RedBrige 
AB och RedBridge Technology AB. I arbetsordningen 
fastställs även att styrelsen ska se till att Binero Groups 
revisorer årligen närvarar och för styrelsen presenterar sina 
iakttagelser vid granskning av bolaget och sin bedömning 
av bolagets interna kontroll. Revisorn har under året träffat 
styrelsen för avrapportering. 
 
REVISORER 
Revisorn ska granska Binero Groups årsredovisningar, 
räken skaper och bokföring samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning. Revision av bolagets 
finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med 
i Sverige accepterade revisionsstandarder. Efter varje 
räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och 
en koncern revisionsberättelse till årsstämman. Ernst & Young 
AB omvaldes till bolagets revisor på årsstämman 6 maj 2021. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
Verkställande direktören är underordnad styrelsen och 
ansvarar för Binero Groups löpande förvaltning och den 
dagliga driften av bolaget. Arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och den verkställande direktören framgår av 
arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den 
verkställande direktören. Styrelsen gör löpande utvärdering 
av verkställande direktörens arbete. 
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Binero Group definierar risk som en osäkerhet inför att en 
händelse kan komma att inträffa som kan få påverkan på 
Bolagets förmåga att uppnå fastställda affärsmål inom en 
given tidsperiod. Risker är ett naturligt inslag i all affärs-
verksamhet och måste hanteras av företaget på ett effektivt 
sätt. Riskhantering syftar till att förebygga, begränsa eller 
förhindra att risker uppkommer och drabbar verksamheten 
på ett negativt sätt. Bolaget gör kvartalsvis en analys över 
uppkomna och identifierade samt potentiella risker under 
året som rapporteras till styrelsen. En större genomgång av 
Bolagets risker görs en gång om året. Den omfattar samtliga 
delar av verksamheten där vi strävar efter att på ett effektivt 
sätt identifiera, utvärdera och hantera potentiella risker.

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms 
kunna påverka Bolagets framtidsutsikter. Riskerna är ej 
framställda i prioritetsordning efter betydelse eller ekono-
misk påverkan och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 
Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvaran-
de inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga 
faktorer som påverkar Bolaget. 

STRATEGISKA RISKER

Marknadstillväxt 
Användandet av molntjänster växer generellt i Europa och 
enligt en undersökning från Synergy Research Group står 
IaaS- och PaaS-tjänster för nästan 80 % av den europeiska 
molnmarknaden. Dock har efterfrågan på amerikanska moln-
tjänster fortsatt att öka snabbare än marknaden, detta trots 
att frågan om dataintegritet fortsatt står i centrum. Det finns 
därmed en risk för en lägre tillväxttakt för europeiska moln-
tjänster, vilket då även skulle påverka Bolagets tillväxttakt.

Transformation av affärsmodell 
Binero etablerade sig under 2021 som en spelare på mark-
naden för molntjänster baserade på öppna standarder. Med 
förvärvet av containerspecialisten RedBridge under novem-
ber 2021, breddar Bolaget sitt erbjudande och inkluderar nu 
även plattformstjänster och specialistkonsulting i portföljen. 
Under 2022 kommer vi att arbeta med att etablera denna 
nya portfölj och till dess att vi etablerat oss inom våra upp-
daterade erbjudanden föreligger risken att det tar längre tid 
än väntat att bygga den nya kund- och intäktsbasen för att 
bli lönsamma.

OPERATIVA RISKER 

Beroende av stora kunder
En stor andel av intäkterna kommer från ett fåtal kunder. Det 
föreligger en risk att Bolaget förlorar någon av dessa större 
kunder, vilket skulle få en negativ påverkan på Bolagets 
omsättning.

Nyckelpersonsberoende och rekrytering
Inom Bolaget finns betydande erfarenhet och kompetens i 
egenskap av ledande befattningshavare och andra nyckel-
personer. Rätt typ av kompetens är betydande för att säker-
ställa Bolagets expansionsplaner och skulle sådana resurser 
saknas kan det få till effekt att Bolagets framtida expansion 
måste avbrytas eller minska i omfattning. Det är därför av 
stor vikt att Bolaget förmår rekrytera och behålla kvalificerad 
och kompetent personal. Dessutom verkar Bolaget på en 
hårt konkurrensutsatt marknad vad gäller att rekrytera och 
behålla medarbetare.

Cybersäkerhet och driftsavbrott
Bineros affärsverksamhet är beroende av att datacenter 
och de tjänster vi producerar där fungerar effektivt och utan 
störningar. Ett intrång i vår it-miljö, avbrott eller fel i system 
skulle påverka Bolagets förmåga att tillhandahålla molntjäns-
ter och digital infrastruktur, vilket skulle kunna ha en negativ 
påverkan på våra kunder och vårt varumärke.

Dessutom kan Bolagets server- och kommunikationssys-
tem utsättas för skador och avbrott från en mängd källor, 
bland annat datavirusattacker. Trots att försiktighetsåtgärder 
vidtagits av Bolaget, kan olagliga åtgärder från tredje part, 
naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser leda till 
att information hos Bolaget, eller hos tredje part som under-
håller Bolagets servrar och databaser, förstörs eller förloras. 
Varje sådant avbrott, skada eller störning kan medföra en 
negativ inverkan på Bolaget. Vid driftsstopp i Bolagets moln-
tjänster föreligger risk för att kunder riktar skadestånds-
anspråk mot Bolaget. Eventuella skadeståndsanspråk eller 
motkrav kan leda till tidsödande och kostsamma rättspro-
cesser och ta ledningens resurser i anspråk. 

Lagstiftning 
Binero verkar inom ett område som påverkas av befintliga 
och förändrade regelverk från både svenskt, europeiskt och 
amerikanskt håll. Utöver det är Bolaget ett bolag noterat i 
Stockholm och lyder under svenska regelverk för noterade 

riskfaktorer
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bolag. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas efterleva 
gällande och förändrade regelverk och lagstiftning som 
rör verksamheten. Leverantörer Binero Group är till viss del 
beroende av externa leverantörer, exempelvis rörande data-
centertjänster och internet anslutningar. I de fall tjänsten är 
vital för tjänsteleverans till Bolagets kunder som till exempel 
internetanslutningar är dessa alltid redundant fördelade på 
flera olika leverantörer. Avbrott avseende nätverksaccess 
eller liknande tjänster som tillhandahålls av sådana leveran-
törer, eller oförmåga hos dessa att handha nuvarande eller 
högre volymer kan skada verksamheten.

Felansvar för levererade tjänster 
Eventuella fel i Bolagets produkter skulle kunna föranleda 
ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Bolaget kan 
även komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess 
tjänster. Det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt. 

 Binero är och kommer även framgent att vara beroende av 
samarbetsavtal med externa parter. Det finns ingen garanti 
att de företag med vilka Bolaget har tecknat eller kommer 
att teckna samarbetsavtal kommer att kunna uppfylla sina 
åtaganden enligt dessa avtal. Det kan heller inte garanteras 
att existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras 
ogiltiga, eller att det inte kommer att förekomma förändringar 
i ingångna avtal. 

Exempel på samarbetspartners inkluderar leverantörer 
inom tilläggstjänster till datacenter och internetanslutningar. 
Användande av sådana tjänster levererade av tredjeparter 
utsätter verksamheten för en rad risker. Det finns en risk att 
kritiska leverantörer exempelvis inte förmår leverera enligt 
avtal, att de utsätts för dataintrång eller att de bryter mot 
lagar och regler som leder till att också Bolaget anses bryta 
mot lagar och regler. Skulle någon av dessa leverantörer inte 
förmå leverera avtalsenligt eller om Bolagets avtal med nå-
gon av dessa leverantörer skulle sägas upp i förtid eller inte 
förlängas kan Bolagets verksamhet, resultat och ekonomiska 
ställning komma att påverkas negativt.

 Immateriella rättigheter Det finns inga garantier för att 
Binero Group har oinskränkt äganderätt till immateriella 
rättigheter. Intrång i Bolagets immateriella rättigheter skulle 
kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt 
skada Bolagets verksamhet. 

Det kan visa sig nödvändigt för Bolaget att inleda rätts-
processer för att skydda Bolagets immateriella rättigheter. 

Sådana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och 
kostsamma och det finns ingen garanti för att Bolaget vinner 
en sådan process. 

Finansiella rapporteringsrisker 
Bristfällig kontroll och övervakning skulle kunna påverka 
tillförlitligheten i Bolagets finansiella rapporter. Beträffande 
den finansiella rapporteringen bedöms den främsta risken 
ligga i väsentliga felaktigheter i redovisningen, till exempel 
avseende bokföringen och värderingen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader eller andra avvikelser. 
Sedan hösten 2014 görs kontinuerliga analyser av den finan-
siella rapporteringen för att säkerställa att den inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter. 

FINANSIELLA RISKER

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken för att Bolaget inte kan möta löpan-
de betalningsåtaganden i tid. Då Binero befinner sig i en 
utvecklingsfas rapporterar Bolaget fortfarande betydande 
förluster och har ett negativt kassaflöde från verksamheten. 
För att stödja Bolagets planerade tillväxt krävs tillgång till 
finansiering. Om extern upplåning inte skulle vara tillgänglig 
för Bolaget i händelse av framtida behov kan detta påverka 
till exempel den planerade expansionstakten och uppfyllan-
det av åtaganden.

Kassaflödesprognoser för Bolaget upprättas av Bolagets 
finansfunktion som noggrant följer rullande prognoser för 
Bolagets likviditetsreserv för att säkerställa att Bolaget har 
tillräckligt med likviditet för att möta behoven i den löpan-
de verksamheten. Styrelsen får kontinuerligt prognoser 
för Bolagets rullande framtida kassaflöden som inkluderar 
förväntade likvida medel.

Kreditrisk 
Kreditrisk innebär risk för att Bolaget inte erhåller betal-
ningar för utförda tjänster som fakturerats och är framför 
allt knuten till kundfordringar. Bolagets kunder består av 
medelstora och stora företag. Kreditrisken mot de större 
företagen i kundkretsen bedöms som låg medan risken mot 
de medelstora företagen är högre. 

Samtidigt bör noteras att de mindre företagen tenderar 
att investera mindre belopp i Bolagets verktyg och tjänster, 
vilket således betyder att Bolagets kreditrisk är lägre i abso-
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luta tal per enskild mindre kund jämfört med Bolagets större 
kunder. Väsentliga kundkreditförluster kan påverka Bolagets 
resultat och finansiella ställning negativt. 

Ränterisk 
I dagsläget gäller relativt sett låga räntor. Hur räntan kommer 
att utvecklas över tiden kan inte med säkerhet förutspås. 
Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses 
genom upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare 
räntekostnader. Räntan har även betydelse för bedömningen 
av WACC som används vid värderingen av Bolagets goodwill. 
En högre ränta leder till ett högre avkastningskrav som, allt 
annat lika, leder till en lägre värdering på goodwillen. 

Valutarisk 
Binero Group har idag lejonparten av sin verksamhet i 
Sverige. Binero Groups transaktionsrisk avser påverkan på 
nettoresultatet och kassaflöden till följd av att värdet på 
operativa flöden i utländska valutor ändras vid förändringar 
i växelkursen. Den främsta valutaexponeringen avser euro 
och dollar.

Övriga risker 
Till övriga risker som Bolaget kan utsättas för hör bland  
annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. 
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Koncernen
Koncernens nettoomsättning år 2021 uppgick till 52,5 (45,7) 
Mkr, en ökning med 15 procent jämfört med föregående 
år. Den ökade omsättningen beror på till största delen på 
förvärven av RedBridge-bolagen. Vid utgången av perio-
den uppgick avtalade årliga återkommande intäkter till 53,6 
(39,0) Mkr, en ökning med 37 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till -18,0 (-21,9) Mkr. Finansiella 
intäkter och kostnader uppgick till netto -1,0 (-1,2) Mkr. 
Resultat före skatt uppgick till -19,1 (-23,1) Mkr. Årets 
resultat inkl. avvecklade verksamheter uppgick till -19,1 
(-19,0) Mkr. Vid årets utgång har Koncernen outnyttjade 
underskottsavdrag om totalt 204 (188) Mkr.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 6,8 (10,6) Mkr 
för helåret 2021. Resultatet före skatt uppgick till -14,9 
(-7,9) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -14,9 (-7,9) Mkr. 
Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 
2021 till 1,3 (40,1) Mkr. Balansomslutningen var 171,0 (101,1) 
Mkr. Moderbolaget har outnyttjade underskotts avdrag om 
totalt cirka 183 (168) Mkr.

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar
Mkr 2021-12-31 2020-12-31 Förändring

Likvida medel 28,4 52,3 -23,9
Räntebärande skulder 55,6 23,2 32,4

Nettoskuld/kassa -27,2 29,1 -56,3

Soliditet 56 % 61 % -4 %

Kassaflöde 
Mkr 2021 2020 Förändring

Kassaflöde från:
Den löpande verksamheten -13,0 -8,7 -4,3
Investeringsverksamheten -55,0 -4,3 -50,7
Finansieringsverksamheten 44,1 -173,8 217,9

Totalt kassaflöde -23,9 -186,8 162,9

Likvida medel vid periodens början 52,3 239,1 -186,7

Likvida medel vid periodens slut 28,4 52,3 -24,0

Verksamheten
Binero utvecklar och levererar ledande moln- och platt-
formstjänster byggda på öppna standarder och öppen 
källkod, till verksamheter som eftersträvar högsta möjliga 
dataintegritet och hållbarhet. I nära samarbete skapar våra 
specialistkonsulter värde för kunderna och bidrar till att 
utveckla deras affärer.

Binero arbetar i nära samarbete med kunder och partners 
för att identifiera och anpassa moln- och plattformslösningar 
till kundens verksamhet och behov, idag och till ett framtida 
önskat läge. 

Partnerskap utgör en viktig möjlighet för att öka närvaro 
och räckvidd på marknaden. Binero har etablerat samarbeten 
med exempelvis distributions- och teknologipartners som 
kompletterar våra erbjudanden.

I korthet bygger vår strategi på följande initiativ:
 ✓ Satsa på ökad marknadsnärvaro och försäljning, direkt 

och via partnerskap, samt kundnära samarbeten 
 ✓ Investera i snabb utveckling av moln- och plattforms-

tjänster 
 ✓ Rekrytera tekniska specialister och talanger för att  

ytterligare stärka vår position
 ✓ Gå i bräschen för hållbar teknologileverans 
 ✓ Växa med selektiva förvärv

Moderbolaget Binero Group AB är listat på Nasdaq First North 
Growth Market. Binero Group har uttryckt ett antal finansiella 
mål vilka finns beskrivna på sidan 8 i årsredovisningen. 

Väsentliga händelser
På årsstämman den 6 maj valdes Victoria Dexback och 
Hellen Wohlin Lidgard till nya styrelseledamöter och det 
fattades även beslut om incitamentsprogram. Incitaments-
programmen fulltecknades.

Binero meddelade den 18 oktober att man förvärvar 
bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. 
Bolagen är verksamma inom containerteknologi, modern 
applikationsutveckling och it-drift med tillhörande tjänster. 
RedBridge-bolagen omsatte 76,2 Mkr för helåret 2021 med 
ett rörelseresultat på 3,7 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 
98,5 Mkr, varav 60,0 Mkr erlades kontant och 38,5 Mkr 
erlades genom nyemission av aktier i Binero till säljarna.  
I köpeskillingen ingick likvida medel om 14,1 Mkr. Binero 
tillträdde aktierna 19 november 2021 och RedBridge 
konsolideras från tillträdesdagen.

förvaltningsberättelse
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Investeringar
Under året har främst skett via förvärv av bolagen RedBridge 
AB och RedBridge Technology AB men det har även gjorts 
investeringar i produkten Binero Cloud och i uppgraderade 
säkerhetssystem.

Finansiering
Bolaget hade vid ingången av året 52,3 Mkr i likvida medel. 
Den 31 december 2021 uppgick Binero Groups likvida medel 
till 28,4 Mkr. 

Under helåret 2021 var kassaflödet från den löpande 
verksamheten -13,0 (-13,9) Mkr. 

Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med 
-55,0 (-4,3) Mkr. Huvuddelen av investeringarna hänför sig till 
förvärvet av RedBridge-bolagen.

Finansieringsverksamheten har påverkat kassaflödet med 
44,1 (-168,5) Mkr. Utdelning till aktieägarna har skett med 0,0 
(169,1) Mkr. Nyupptaget banklån på 23,5 och nyemission från 
huvudägarna på 23,4 Mkr gav under 2021 ett tillskott för att 
möjliggöra bolagsförvärven som skett.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 56 procent 
att jämföras med 61 procent per den 31 december 2020. 
Bolaget bedömer att det inte finns väsentliga skillnader 
mellan bokförda och verkliga värden på finansiella 
instrument. 

Årsstämma
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och vd 
ansvarsfrihet.

Förändringar i koncernens sammansättning
Binero Group meddelade den 18 oktober att man förvärvar  
bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. 
Binero tillträdde aktierna 19 november 2021 och RedBridge 
konsolideras från tillträdesdagen.

Styrelsens arbete
Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbets-
ordningen fastställt program som inkluderar fasta besluts-
punkter samt punkter vid behov. Under 2021 har styrelsen 
hållit 16 protokollförda sammanträden. Styrelsen behand-
lade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som 
förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrel sens 
arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut 
och delårsrapporter. 

I arbetsordningen fastställs även att styrelse ska se till att 
Binero Groups revisorer årligen närvarar, och för styrelsen 

presenterar sina iakttagelser vid granskning av Bolaget och 
sin bedömning av Bolagets interna kontroll. Revisorn har 
under året träffat styrelsen för avrapportering av den interna 
kontrollen och bolagsledningens operativa arbete.

Se även avsnittet om Bolagsstyrning. 

Personal
Vid utgången av 2021 hade Binero Group 57 (21) anställda. 
Under året har i snitt 25 (23) anställda arbetat i Bolaget.  
Av dessa var 6 kvinnor (3). 

Största ägare
Största aktieägarna i Bolaget per den 31 december är Richard 
Göransson 13,8 procent, Arbona AB 11,1 procent och Pejoni AB  
10,6 procent. 

Aktier och aktiekapital
Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Binero till 
31 514 269. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till 
en röst på bolagsstämman. Kvotvärdet på aktien uppgår till 
1,50 kr. Vägt genomsnittligt antal aktier har under året uppgått 
till 21 826 178 (19 888 560).

Optioner
Bolaget har två utestående och utnyttjade optionsprogram 
på sammanlagt 1 280 000 optioner. Optionsprogrammen 
löper t.o.m. juli 2023 respektive juli 2024. 

Transaktioner med närstående
Under 2021 har Bolaget inte haft några transaktioner med 
närstående. 

Framtidsutsikter
Molnmarknaden växer generellt i Europa och enligt en 
undersökning från Synergy Research Group står IaaS- 
och PaaS-tjänster för nästan 80 % av den europeiska 
molnmarknaden. Debatten präglas även av den negativa 
klimatpåverkan som världens datacenter har. Molnbaserade 
it-lösningar ger företag tillgång till modern teknologi som 
stärker innovationskraften och höjer servicenivån. Nu ökar 
kraven på världens molnleverantörer att ställa klimatkrav på 
de datacenter som används. Krav som handlar om klimatsmart 
drift och klimatneutralitet. Efterfrågan på europeiska 
molnalternativ ökar då dataintegritet fortsatt står i centrum.

Som utmanare på en växande marknad för molntjänster 
och containerplattformar byggda på öppna standarder och 
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öppen källkod har Binero en ambitiös tillväxtstrategi. Den 
utveckling som sker i Sverige och Europa, där efterfrågan 
på europeiska molntjänster ökar, ger Binero ett utmärkt 
utgångsläge för tillväxt. Enligt en rapport från analysbolaget 
Redeye använder ett företag idag i genomsnitt fem 
olika molntjänster. Förvärvet av RedBridge under fjärde 
kvartalet 2021, stärker ytterligare vårt erbjudande kring 
containerteknologi och specialistkunskap om modern 
applikationsutveckling. Med våra tjänster som är skalbara,  
driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt erbjudande 
till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala 
tillväxtbolag.

Marknaden för att outsourca infrastruktur och it-tjänster 
till molnet fortsätter att växa kraftigt och allt fler företag och 
organisationer investerar i olika typer av molnlösningar för att 
maximera sin lönsamhet, effektivitet, kvalitet och säkerhet. 
Binero Groups nuvarande mix av lösningar gör att Bolaget 
är helt rätt positionerade och rustade att möta kundernas 
ökade efterfrågan på både ren IaaS (infrastruk tur som tjänst) i 
publikt moln, smidiga möjligheter till multi-cloud, uppsättning 
av hybridmoln och orkestrering av tjänster. Samtliga områden 
förutspås av en enig analy tikerkår fortsätta växa inom över-
skådlig framtid. 

Riskfaktorer
För beskrivningen av de väsentligaste identifierade riskerna i 
verksamheten hänvisas till rubriken Riskfaktorer på sidan 26 
i årsredovisningen, samt i not 3.

Valberedning
Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på 
ägarförhållanden per den 23 november 2021 och består 
av Robert Sandin som representerar totalt 23,8 procent 
(Richard Göransson 8,7 procent, Victoria Dexback 2,4 
procent, Rockpoint AB 5,1 procent, Mölna Spar AB 5,1 
procent, Robert Sandin Invest AB 2,5 procent), Jonas Feist 
som representerar 22,8 procent (Stefan Andersson 8,9 
procent, Jonas Feist 8,5 procent, Whistler AB 5,4 procent) 
samt Martin Zetterström som representerar totalt 11,1 
procent (Arbona AB) av kapital och röster.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till års-
stämman 2022 avseende ordförande vid stämman, styrelse, 
styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, 
revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till 
förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter 
rapportperiodens utgång.

Vinstdisposition moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

kr

Överkursfond 96 557 024
Balanserat resultat -39 843 209

Årets resultat -14 925 898

SUMMA 41 787 917

Styrelsen föreslår följande disposition:

Till aktieägarna utdelas 0,00 kr per aktie 0
I ny räkning balanseras, kr 41 787 917

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer. Resultat- och balansräkningarna ska 
fastställas på årsstämman den 5 maj 2022.
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2021 2020 2019 2018 2017

Resultaträkning, Mkr
Nettoomsättning 52 46 35 29 131
EBITDA -8 -11 -22 -28 17
Rörelseresultat (EBIT) -18 -22 -30 -30 13
Resultat efter finansiella poster -19 -23 -33 -32 12
Årets resultat, kvarvarande verksamheter -19 -23 -43 -27 12
Årets resultat, inkl. avvecklade verksamheter -19 -19 211 10 -2
EBITDA-marginal, % neg. neg. neg. neg. 13 %
Rörelsemarginal, % neg. neg. neg. neg. 10 %
Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. 9 %

Kassaflöde, MKr
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 -9 322 10 10
Kassaflöde från investeringsverksamheten -55 -4 -7 -19 1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 -174 -81 9 -15
Årets kassaflöde -24 -187 235 0 -5

Avkastningsmått
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. 11,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. neg. 10,1
Avkastning på totalt kapital, % neg. neg. neg. neg. 6,5

Finansiella mått vid periodens utgång
Skuldsättningsgrad, % 50 % 34 % 11 % 16 % 8 %
Soliditet, % 56 % 61 % 80 % 58 % 65 %
Eget kapital vid årets utgång, Mkr 112 69 256 105 101
Balansomslutning, Mkr 199 113 319 182 156
Nettoskuld/kassa, Mkr, inklusive leasingskulder -27 29 211 -17 -8

Aktiedata per aktie, SEK
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter -0,61 -1,16 2,18 -1,35 0,61
Resultat per aktie inkl avvecklade verksamheter -0,61 -0,96 10,61 0,51 -0,10
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie -0,41 -0,44 16,21 0,49 0,49
Kassaflöde totalt per aktie -0,76 -9,39 11,79 -0,01 -0,26
Utdelning per aktie 0,00 8,50 3,00 0,00 0,00
Eget kapital per aktie vid årets slut 3,54 3,45 12,88 5,26 5,08
Börskurs vid årets slut 4,60 6,04 13,50 7,00 5,65
Börsvärde, Mkr 145 120 268 139 112

Antal aktier, tusental
Antal utestående aktier vid periodens slut  
   före utspädning 31 514 19 889 19 889 19 889 19 889
Antal utestående aktier vid periodens slut  
   efter utspädning 32 814 20 539 19 889 19 889 19 889
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 21 826 19 889 19 889 19 889 19 889
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 22 910 20 149 19 889 19 889 19 889

Personal
Medelantal anställda 25 23 26 24 78
Antal anställda vid årets slut 57 21 26 26 70
Omsättning per anställd, TSEK 2098 1 987 1 335 1 202 1680

flerårsöversikt
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Tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 52 454 45 704
Övriga rörelseintäkter 6 63 72

Totala intäkter 52 517 45 775

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7, 8 -38 200 -33 493
Personalkostnader 9 -21 973 -23 734
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 10 -10 356 -10 386
Övriga rörelsekostnader -30

Rörelseresultat -18 012 -21 867

Resultat från finansiella poster
Finansiella kostnader 11 -949 -1 250

Finansiella poster netto -949 -1 250
Resultat före skatt -18 962 -23 117

Skatt på årets resultat 12 -134 -1
Årets resultat för kvarvarande verksamheter -19 096 -23 118

Årets resultat för avvecklade verksamheter 29 0 4 085
Årets resultat -19 096 -19 033

Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - -

Resultat per aktie 13 2021 2020

Genomsnittligt antal aktier 21 826 178 19 888 560
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 22 909 512 20 376 060
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -0,87 -1,16
Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet -0,87 -1,16
Resultat per aktie inkl avvecklade verksamheter -0,87 -0,96
Resultat per aktie efter utspädning, inkl avvecklade verksamheter -0,87 -0,96
Utdelning per aktie, kr 0,00 8,50

TOTALRESULTAT -19 096 -19 033

Totalresultat hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget -19 096 -19 033
Innehav utan bestämmande inflytande - -

Årets resultat är detsamma som årets totalresultat, då koncernen inte har några övriga poster som påverkar årets totalresultat.

resultaträkning koncernen
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Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 14 88 048 4 727
Balanserade utvecklingskostnader 15 9 289 2 321
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 16 19 650 21 466
Nyttjanderättstillgångar 17 28 689 22 888
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar 19 242 530

Summa anläggningstillgångar 145 918 51 932

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 20 14 336 5 616
Aktuella skattefordringar 645 351
Övriga fordringar 831 706
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 8 554 2 165
Kassa och bank 22 28 378 52 341

Summa omsättningstillgångar 52 744 61 179

SUMMA TILLGÅNGAR 198 662 113 111

balansräkning koncernen
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Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Aktiekapital 24 47 271 29 833
Övrigt tillskjutet kapital 216 362 171 608
Balanserat resultat inklusive årets resultat -151 964 -132 869

SUMMA EGET KAPITAL 111 669 68 572

Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 25 1 072 -
Skulder till kreditinstitut 23 13 056 -
Långfristiga leaseskulder 23 20 056 17 589

Summa långfristiga skulder 34 184 17 589

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23 12 447 -
Kortfristiga leaseskulder 23 10 035 5 648
Leverantörsskulder 10 888 5 740
Övriga skulder 4 341 2 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 15 098 13 338

Summa kortfristiga skulder 52 809 26 950

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 198 662 113 111
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Tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter -18 962 -23 117
Resultat före skatt, avvecklade verksamheter 0 4 085
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 10 356 10 104
Betald skatt -280 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -8 886 -8 929

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 3 442 12 981
Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -7 593 -12 705

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 037 -8 653

Investeringsverksamheten
Balanserade utvecklingskostnader 15 -6 968 -2 321
Förvärv av maskiner och inventarier 16 -2 461 -1 947
Förvärv av dotterbolag 30 -45 879 -
Avyttring finansiella tillgångar 288 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -55 020 -4 268

Finansieringsverksamheten
Nyemission 23 387 -
Förändring leasingskulder -3 125 -5 261
Upptagna lån 23 500 -
Inbetalning optionspremie 331 514
Utdelning - -169 053

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 093 -168 539

Årets kassaflöde -23 963 -186 721

varav från kvarvarande verksamhet -23 963 -186 721

Likvida medel vid årets början 52 341 239 062

Likvida medel vid årets slut 22 28 378 52 341

*Erlagda räntor -896 -961

kassaflödesanalys koncernen
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Tkr Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Balanserad 

vinst Summa

Ingående balans per 1 januari 2020 29 833 171 094 55 217 256 144
Årets resultat -19 033 -19 033
Inbetalning optionspremier 514 514
Utdelning -169 053 -169 053

Utgående balans per 31 december 2020 29 833 171 608 -132 869 68 572

Ingående balans per 1 januari 2021 29 833 171 608 -132 869 68 572
Årets resultat -19 095 -19 095
Kontantemission 6 593 16 794 23 387
Apportemission 10 845 27 629 38 474
Inbetalning optionspremier 331 331

Utgående balans per 31 december 2021 47 271 216 362 -151 964 111 669

förändringar i eget kapital koncernen
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Tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 6 796 10 570

Totala intäkter 6 796 10 570

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7, 8 -18 878 -12 747
Personalkostnader 9 -2 158 -8 788
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 10 -580 -645
Övriga rörelsekostnader - -18

Rörelseresultat -14 820 -11 628

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag 18 - 4 270
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -106 -

Resultat efter finansiella poster -14 926 -7 358

Erhållna koncernbidrag - -500

ÅRETS RESULTAT -14 926 -7 858

Årets resultat är detsamma som årets totalresultat då Bolaget inte har några övriga poster som påverkar totalresultatet.

resultaträkning moderbolaget
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Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 15 9 289 1 824
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 16 1 035 1 619
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 110 035 10 433
Övriga långfristiga fordringar 19 0 500

Summa anläggningstillgångar 120 359 14 376

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar hos koncernföretag 47 497 44 796
Aktuella skattefordringar 191 191
Övriga fordringar 363 283
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1 342 1 440
Kassa & bank 22 1 267 40 056

Summa omsättningstillgångar 50 660 86 766

SUMMA TILLGÅNGAR 171 019 101 142

balansräkning moderbolaget
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Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Aktiekapital 24 47 271 29 833
Reservfond 671 671
Fond för utvecklingsutgifter 9 289 -

Summa bundet eget kapital 57 231 30 504

Överkursfond 96 558 51 804
Balanserad vinst -39 843 -22 696
Årets resultat -14 926 -7 858

Summa fritt eget kapital 41 789 21 250

SUMMA EGET KAPITAL 99 020 51 754

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23 13 056 -

Summa långfristiga skulder 13 056 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23 10 444 -
Leverantörsskulder 2 045 2 799
Skulder till koncernföretag 41 146 41 184
Övriga skulder 321 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 4 987 5 143

Summa kortfristiga skulder 58 943 49 388

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 171 019 101 142

balansräkning moderbolaget
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Tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto -14 926 -7 358
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 28 580 645

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -14 346 -6 713

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -2 679 37 912
Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -889 -54 250

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 914 -23 051

Investeringsverksamheten
Balansering av utvecklingskostnader 15 -7 465 -1 824
Förvärv / Försäljning av aktier i dotterbolag -61 128 50
Minskning av långfristiga fordringar 500 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -68 093 -1 774

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 23 500 -
Nyemission 23 387
Inbetalning optionspremier 331 514

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 218 -168 539

ÅRETS KASSAFLÖDE -38 789 -193 364

Likvida medel vid årets början 22 40 056 233 420

Likvida medel vid årets slut 22 1 267 40 056

*Erhållna räntor - -
*Erlagda räntor -105 -

kassaflödesanalys moderbolaget
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BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

Tkr
Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Fond för  
utvecklings- 

utgifter
Överkurs-

fond
Balanserad 

vinst Summa

Ingående balans per 1 januari 2020 29 833 671 0 51 290 146 357 228 151
Årets resultat -7 858 -7 858
Inbetalning teckningsoptioner 514 514
Utdelning -169 053 -169 053

Utgående balans per 31 december 2020 29 833 671 0 51 804 -30 554 51 754

Ingående balans per 1 januari 2021 29 833 671 0 51 804 -30 554 51 754
Årets resultat -14 926 -14 926
Kontantemission 6 593 16 794 23 387
Apportemission 10 845 27 629 38 474
Inbetalning teckningsoptioner 331 331
Omföring till fond för utvecklingsutgifter 9 289 -9 289 0

Utgående balans per 31 december 2021 47 271 671 9 289 96 558 -54 769 99 020

förändringar i eget kapital moderbolaget
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NOT 1 – ALLMÄN INFORMATION 

Binero Groups affärsidé är att utveckla och leverera ledande 
moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder 
och öppen källkod, till verksamheter som eftersträvar högsta 
möjliga dataintegritet och hållbarhet. I nära samarbete skapar 
våra specialistkonsulter värde för kunderna och bidrar till att 
utveckla deras affärer

Den 19 november 2021 förvärvades samtliga aktier i 
bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. 
Bolagen är verksamma inom containerteknologi, modern 
applikationsutveckling och it-drift med tillhörande tjänster. 
De förvärvade bolagen konsolideras från tillträdesdagen.

För mer information – se även avsnitt Affärsidé, mål och 
strategi på sid 8 i Årsredovisningen.

Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte 
i Stockholm med organisationsnummer 556264-3022. 
Adressen till huvudkontoret är, 114 78 Stockholm. Företaget 
är listat på NASDAQ OMX First North med ticker Binero. 

Koncernräkenskaperna har godkänts av företagets styrelse  
den 30 mars 2022 för offentliggörande. Balans- och resultat-
räkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 5 maj 
2022. Koncern- och årsredovisning är avgiven i tusental 
svenska kronor (Tkr) och avser 1 januari–31 december 
för resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 
december för balansräkningsrelaterade poster. Om inte 
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). 
Uppgifter inom parentes avser föregående år, 2020. 

NOT 2 – SAMMANFATTNING AV  
VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, 
om inte annat anges. 

Grunder för rapporternas upprättande 
Binero Groups koncernredovisning har upprättats med 
tillämpning av Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits 
av EU samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC). Koncernredovisningen har upprättats 
enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vissa finansiella 

tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisnings principer. Områden som innefattar en hög grad 
av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 4. 

Nya standarder och tolkningar som trädde i 
kraft 2021 eller träder i kraft senare
Förändringar av IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 7 
Finansiella instrument.

Förändringarna berör frågor som uppstår när en referens-
ränta ersätts med en alternativ ränta och innebär lättnader i 
övergången. Dessa ändringar har ingen påverkan på Binero 
Group.

KONCERNREDOVISNING 

Dotterföretag 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna 
samt har bestämmande inflytande över, det vill säga är 
exponerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt 
engagemang i företaget och kan påverka avkastningen med 
hjälp av sitt bestämmande inflytande.

Förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag koncernen har kontroll genom ett 
bestämmande inflytande över företaget och med belopp 
avseende tiden efter förvärvet. Avyttrade dotterföretag 
exkluderas ur koncernens redovisning från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör. Endast den del av 
dotterföretagets kapital som intjänats efter förvärvet ingår i 
koncernens egna kapital.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde 
för tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna 
skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i 
ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande.

noter
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Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet på koncernens andel av 
identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventual-
förpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas 
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Dotterföretagens förvärvade egna kapital bestäms till 
skillnaden mellan identifierbara tillgångars och övertagna 
skulder och eventualförpliktelsers verkliga värden utifrån 
en marknadsvärdering gjord vid förvärvstidpunkten. De 
förvärvade dotterföretagens egna kapital elimineras i sin 
helhet vilket innebär att i koncernens egna kapital ingår 
endast den del av dotterföretagets egna kapital som 
tillkommit efter förvärvet. Förvärvsrelaterade kostnader 
kostnadsförs när de uppstår. Varje villkorad köpeskilling 
som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt 
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en 
tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i 
resultaträkningen eller i övrigt totalresultat.

Prissättning vid leverans mellan koncernens företag sker 
med affärsmässiga principer. Koncerninterna transaktioner 
och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade 
förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas 
som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger 
för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna 
för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 

Andelar i intresseföretag 
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett 
betydande, men inte bestämmande inflytande, vilket i regel 
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 
50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till 
anskaffningsvärde. 

Segmentsredovisning
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande 
beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning  
av resurser och bedömning av rörelsesegmentets resultat.  
I koncernen har denna funktion identifierats som koncern-
ledningen som fattar strategiska beslut. Koncernen har sedan 
2017 ett segment.

Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
enheterna i koncernen är redovisade i den valuta som används 
i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen 
är verksamt (funktionell valuta). 

I koncernredovisningen används svenska kronor, som är 
moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. 

Transaktioner och balansposter – omräkning av 
utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 

Valutakursvinster och valutakursförluster som upp kommer 
vid betalning av sådana poster och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser redovisas i 
finansnettot. Använda valutakurser framgår i tabellen som följer. 

Bokslutskurs Snittkurs

Kr 2021 2020 2021 2020

EUR 10,227 10,038 10,145 10,487

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Likvida medel i kassaflödes-
analysen överensstämmer med definitionen av likvida medel 
i balansräkningen. 

Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar i Binero Group består av goodwill, länkar, 
programvaror, utvecklingskostnader och domännamn. Goodwill 
utgör det värde med vilket förvärvspriset överstiger verkligt 
värde på de nettotillgångar koncernen förvärvat i samband 
med ett företagsförvärv. Goodwill som redovisas separat 
testas årligen för att identifiera nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. 

Utgifter för programvarulicenser har en bestämbar 
nyttjande period och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela 
kostnaden för licenser över deras bedömda nyttjandeperiod.

Utvecklingskostnader som är direkt förknippade med 
ident ifier bara och unika programvaruprodukter, som kon-
trolleras av koncernen och som har sannolika ekonomiska 
fördelar under mer än ett år, redovisas som immateriella 
tillgångar. 
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I immateriella tillgångar ingår eventuella ersättningar till 
anställda som uppkommit genom utvecklingen av program -
varuprodukter och en skälig andel av indirekta kostnader. 
Övriga kostnader för utveckling eller underhåll av programvara 
kostnadsförs när de uppstår. 

Andra immateriella anläggningstillgångar än goodwill skrivs 
av linjärt enligt följande: 
Programvaror och domännamn 20–33,3 %
Varumärken 20 %
Balanserade utgifter för egen räkning 20 %

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas om det är troligt 
att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 
tillgången kommer att tillfalla koncernen samt att anskaff-
ningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. I anskaff-
nings värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för reparationer och underhåll redovisas som 
kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över den bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. Rest-
värdet bedöms vara försumbart. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av materiella tillgångar. 

Avskrivningar på materiella tillgångar görs linjärt enligt följande: 
Inventarier 20 %
Kontorsinventarier 20 %
Datorer 20–33,3 %

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod prövas vid 
varje bokslut och justeras vid behov. Realisationsvinster 
och -förluster bestäms genom en jämförelse mellan försälj-
ningspriset och det bokförda värdet. Realisationsvinster och 
förluster redovisas via resultaträkningen. 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis 
goodwill, samt aktiverade utvecklingskostnader som ännu 
inte tagits i bruk, skrivs inte av utan prövas årligen avseende 
nedskrivningsbehov. För tillgångar som skrivs av görs en 
bedömning av tillgångens redovisade värde närhelst det 
finns en indikation på att det redovisade värdet över stiger 
dess återvinningsvärde. 

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Åter-

vinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde, 
minskat med försäljningskostnader, och dess nyttjandevärde. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassa flöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, 
andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare 
skrivits ner utförs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras. 

Finansiella tillgångar 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande 
kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella 
tillgångar som värderas till verkligt värde över resultat-
räkningen. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte 
den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer 
klassificeringen vid det första redovisningstillfället. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag med mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar 
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för utförda 
tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas 
inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättnings-
tillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering 
för värdeminskning. Reservering sker löpande och baseras 
på förväntade kreditförluster och framåtriktad information. 

Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgång-
arnas redovisade värden och nuvärdet av bedömda framtida 
kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva 
räntan. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen 
som en övrig extern kostnad. 

Likvida medel 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och bank-
tillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar 
som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för 
värdefluk tuationer, dels handlas på en öppen marknad 
till kända belopp eller har en kortare återstående löptid 
än tre månader från anskaffningstidpunkten. Eventuell 
överskottslikviditet placeras i specialinlåning i bank eller 
räntebärande papper med höga kreditbetyg.
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Eget kapital 
Eget kapital i koncernen indelas i aktiekapital, övrigt tillskjutet 
kapital, reserver och balanserad vinst. Koncernen hade per 
den 31 december 2021 inget innehav av egna aktier.

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas 
de upp som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 
värde plus transaktionskostnader och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Upplåning 
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag 
för transaktionskostnader. Skiljer sig detta initialt redovisade 
belopp från det belopp som ska återbetalas vid förfallotid-
punkten periodiseras mellanskillnaden över lånets löptid, 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Alla transaktioner 
redovisas på likviddagen. 

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte 
koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning 
av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. 
Exempel på detta är koncernens checkräkningskredit samt 
andra finansiella skulder där låntagaren har rätt att säga upp 
lånet med omedelbar verkan. 

Valutasäkring 
Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak lokal, d.v.s. 
intäkter och kostnader uppkommer i samma valuta. Den 
begränsade valutaexponeringen gör att Binero Group för 
närvarande inte utnyttjar några derivatinstrument för att 
täcka risker avseende valutakursförändringar. 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till 
nominellt belopp och redovisas enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och 
med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som 
redovisas i resultaträkningen redovisas därmed samman-
hängande skatteeffekter i resultaträkningen. 

Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas 
enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på  
tillgångar och skulder. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Skattelagstiftningen i 
Sverige och vissa andra länder medger avdrag vid taxering 
för avsättningar till särskilda reserver. 

I koncernredovisningen uppdelas obeskattade reserver i 
en egen kapitalandel och en uppskjuten skatteskuld. 

Ersättningar till anställda 
Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas 
som kostnad under den period när de anställda utfört de 
tjänster som ersättningen avser. 

Pensioner 
Binero Group har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna 
finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag, 
där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella 
beräkningar. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte 
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter. De utbetalningar som avser avgifts-
bestämda planer redovisas som kostnad under den period 
när de anställda utfört de tjänster avgiften avser. 
 
Optionsprogram 
Bolaget har fyra utestående teckningsoptionsprogram:

Incitamentsprogram I och II 2020/2023, vilka beslutades på 
bolagstämman den 15 april 2020. 

Teckningsoptionsprogrammen omfattar sammanlagt 
650 000 teckningsoptioner till styrelse och ledning. Varje 
option berättigar innehavaren att under perioden från och 
med den 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023 förvärva 
en aktie till kursen 5,80 SEK/aktie. Ett fullt utnyttjande av 
optionsprogrammen skulle ge en utspädning på 2,06 % av 
antalet aktier.

Incitamentsprogram I och II 2021/2024 vilka beslutades på 
bolagstämman den 6 maj 2021.

Teckningsoptionsprogrammen omfattar sammanlagt 
650 000 teckningsoptioner till styrelse samt anställda och 
nyckelpersoner som arbetar som konsulter i Bolaget, varvid 
20 000 teckningsoptioner inte är tilldelade. Varje option 
berättigar innehavaren att under perioden från och med den 
1 juni 2024 till och med den 31 juli 2024 förvärva en aktie till 
kursen 7,19 SEK/aktie. Ett fullt utnyttjande av optionspro-
grammen 2021/2024 skulle ge en utspädning på 2,06 % av 
antalet aktier.
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Avsättningar 
Med avsättningar förstås skulder som är ovissa med 
avseende på belopp eller den tidpunkt då de kommer att 
regleras. Avsättningar redovisas när koncernen har eller 
kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade 
händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att 
krävas för att fullgöra förpliktelsen. 

En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig 
uppskattning av det belopp som ska utbetalas. Avsättning 
för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad formell 
plan för åtgärderna finns och välgrundade förväntningar har 
skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna. 

Resultat per aktie 
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens 
resultat (totalt, från kvarvarande respektive från avvecklade 
verksamheter) i koncernen hänförligt till moderbolagets 
aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier 
utestående under perioden. 

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning 
justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att 
ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, 
vilka under rapporterade perioder utgörs av optioner. 
Utspädning från optioner uppstår endast när lösenkursen 
är lägre än aktiernas marknadsvärde och är större ju större 
skillnaden är mellan lösenkursen och marknadsvärdet. 

Utspädningseffekten beräknas inte om optionerna medför 
att resultat per aktie från kvarvarande verksamhet skulle bli 
bättre (större vinst eller mindre förlust) efter utspädning än 
före utspädning. 

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av produktintäkter 
för hosting samt konsultintäkter. Viss del av nettoomsättningen 
består också av licensintäkter samt underhålls- och support avtal 
avseende egenutvecklade och inköpta standard programvaror. 

Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer 
att tillfalla Bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoflöde 
av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan 
erhålla för egen räkning. Intäkter innefattar det verkliga värdet 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor 
och tjänster i koncernens löpande verksamhet. 

Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och 
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 

Intäkter från avtal avseende hostingtjänster 
Intäkter från hostingtjänster redovisas linjärt över kontrakts-
periodens längd. Binero Groups molnbaserade tjänster 
redovisas över tid enligt IFRS 15.

Licensintäkter 
Intäkter avseende egenutvecklade och inköpta standard-
programvaror intäktsförs vid leverans och då bindande avtal 
har träffats med kund. 

Underhålls- och supportintäkter 
Underhålls- och supportintäkter är de avgifter kunder betalar 
för rätt att erhålla nya versioner av programvaror och avgifter 
för kundsupport. Dessa intäkter redovisas linjärt över 
kontrakts periodens längd. 

Statliga bidrag 
Statliga bidrag redovisas i resultaträkningen på ett system-
atiskt sätt under de perioder då redovisningsenheten 
redovisar kostnader för vilka bidragen är avsedda att utgöra 
kompensation. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att 
erhålla betalningen har erhållits. 

Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader utgörs av kostnader för att finansiera 
verksamheten, realisationsresultat samt valutakursdifferenser. 
Exempel på finansieringskostnader utgörs av räntor på lån, 
kostnader för att finansiera kortfristiga krediter samt reverse-
rade erhållna utdelningar. 

Utdelningsintäkter 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen 
har erhållits. 

Leasing 
Till och med räkenskapsåret 2018 så redovisades leasing (hyra) 
av fastigheter, fordon, inventarier och utrustning som operatio-
nella eller finansiella leasingavtal enligt IAS 17. Från och med 
1 januari 2019 redovisas huvuddelen av leasing avtalen som 
nyttjanderättstillgång med tillhörande skuld, från den tidpunkt 
då tillgången är tillgänglig för användning av leasetagaren.

Samtliga leasingkontrakt ses som finansiella leasingavtal. 
Vid den initiala redovisningen av ett leasingkontrakt är värdet 
på nyttjanderättstillgången och leasingskulden vanligtvis 
lika stort. Varje leasingbetalning fördelas mellan ränta och 
amortering av leasingskulden. Räntan redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så 
att varje period belastas med ett belopp som motsvarar en 
fast ränta på den underliggande leasing skulden. Nyttjande-
rättstillgången värderas till anskaffningsvärdet vilket motsvaras 
av värdet på leasingskulden, plus eventuella initiala direkta 
utgifter, plus åtaganden för till exempel nedmontering, 
bortforsling eller återställande efter leasingkontraktets slut.

Huvudregeln är att nyttjanderättstillgången skrivs av 
linjärt över kontraktets löptid eller den tid som leasetagaren 
bedömer att utnyttja tillgången om en förlängningsoption 
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finns. Leasingavtal av lågt värde, liksom leasingavtal med 
en leasingperiod om maximalt 12 månader, så kallade 
korttidsleasingavtal, inkluderas inte i leasingskulden utan 
redovisas med linjär kostnadsföring under leasingperioden. 
Med leasingavtal av långt värde avses leasingkontrakt som 
understiger 50 Tkr.

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av framtida 
leasingavgifter. Leasingavgifterna ska diskonteras med 
användning av leasingavtalets implicita ränta, om denna 
räntesats lätt kan fastställas, men vanligaste metoden 
är att koncernen använder marginell låneränta. Framtida 
leasingavgifter som nuvärdesberäknas består främst av 
fasta avgifter, variabla leasingavgifter som beror på ett index 
och åtagande att betala ett restvärde vid kontraktets slut. 
Leasingskulder som förfaller inom 12 månader klassificeras 
som kortfristig skuld och skulder som förfaller bortom 12 
månader som långfristig skuld.

Vid fastställande av löptid för leasingkontraktet tas hänsyn 
till förlängningsoptioner om det är troligt att de kommer 
att utnyttjas. Istället för avtalets kontraktstid så lägger 
leasetagaren till den tid som man tror kommer att förlänga 
kontraktet med. Möjligheter att förlänga/säga upp leasingavtal 
inkluderas endast i leasingperioden om det är rimligt att anta 
att avtalet förlängs eller inte avslutas. Vissa optioner kan 
eventuellt utnyttjas vid ett senare tillfälle. Marginell låneränta 
används som diskonteringsräntan för nuvärdesberäkning. 
Det är den ränta som leasetagaren skulle få betala om den 
istället upptar ett lån för att köpa motsvarande tillgång som 
leasingskulden avser, hänsyn tas bland annat till kontraktets 
löptid, land, valuta, säkerhet och kreditrisk för långivaren. 

MODERBOLAGETS  
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet 
med Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn 
till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som 
ska göras från IFRS. Skillnaden mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. 

Leasing
IFRS 16 har inte haft någon påverkan på moderbolagets 
finansiella rapporter då leasingavtal rapporteras i enlighet 
med det tillåtna undantaget i RFR2. För leasingavtal 
där moderbolaget är leasetagare innebär detta att 
nyttjanderätten och leasingskulden inte redovisas i 
balansräkningen. Kostnader hänförliga till leasingavtalet 

redovisas i resultat räkningen linjärt över leasingperioden. 
Erhållna förmåner redovisas som en del av den totala 
leasingkostnaden över leasingtiden.

Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget 
enligt anskaffningsvärdemetoden. Redovisning av 
transaktionskostnader direkt hänförliga till förvärv av 
dotterbolag skiljer sig mot koncernens redovisning av 
densamma. I anskaffningsvärdet i moderbolaget inräknas 
kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. Som 
intäkt redovisas erhållna utdelningar oavsett om dessa har 
intjänats före eller efter förvärvstidpunkten. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Lämnade eller erhållna koncernbidrag redovisas i resultat-
räkningen som bokslutsdisposition. Aktieägartillskott redovisas 
direkt mot eget kapital. 

Finansiella instrument 
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-
värde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsätt-
ningstillgångar enligt lägsta värdets princip. 

Uppställningsform för resultat-  
och balansräkning 
Moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat- och 
balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan upp-
ställningsform för eget kapital och att avsättningar redovisas 
som en egen huvudrubrik i balansräkningen. 

Obeskattade reserver och uppskjuten skatt 
Redovisning av obeskattade reserver i balansräkningen 
medför att redovisningen av uppskjuten skatt skiljer sig från 
koncernens redovisningsprinciper. God redovisningssed 
och skattelagstiftning i Sverige kräver att bolag redovisar 
vissa skillnader mellan beskattningsunderlaget och bokfört 
värde av skatt som en obeskattad reserv i balansräkningen i 
räkenskaperna för enskilda bolag. Ändringar i dessa reserver 
redovisas i resultaträkningen som en avsättning till eller en 
upplösning av obeskattade reserver. 

NOT 3 – FINANSIELL RISKHANTERING 

En verksamhet kan vara utsatt för olika finansiella risker: 
marknadsrisk (valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk 
och likviditetsrisk. Koncernens policy för att hantera 
dessa risker är att eftersträva att minimera potentiella 
ogynnsamma risker på koncernens finansiella resultat. 
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Valutarisk 
Valutarisk kan delas in i omräkningsrisk respektive 
transaktions risk. Med omräkningsrisk avses risken för 
att värdet i svenska kronor avseende nettoinvesteringar 
i utländska valutor fluktuerar på grund av förändringar i 
valutakurserna. Med transaktionsrisk avses påverkan på 
nettoresultatet och kassaflöden till följd av att värdet på 
operativa flöden i utländska valutor ändras vid förändringar  
i växelkurserna. 

Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak lokal, det vill 
säga intäkter och kostnader uppkommer i samma valuta. 
Den begränsade valutaexponeringen gör att Binero Group 
för närvarande inte utnyttjar några derivatinstrument för att 
täcka risker avseende valutakursförändringar. 

Ränterisk avseende kassaflöden  
och verkliga värden 
Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntenivån 
påverkar Binero Groups räntenetto och/eller kassaflöden 
negativt. Ränteförändringar påverkar Bolagets nettoresultat 
även via de finansiella leasingavtal Bolaget tecknat. 

Räntan har även betydelse för bedömningen av WACC som 
används vid värderingen av Bolagets goodwill. En högre ränta 
leder till ett högre avkastningskrav som, allt annat lika, leder 
till en lägre värdering på goodwillen. Dock så har de låga 
räntorna i Sverige kompenserats med ett högre avkastnings-
krav på eget kapital. Se även not 14. 

Prisrisk 
Koncernen är inte exponerad för någon prisrisk. 

Kreditrisk 
Kreditrisk som innebär en risk att motparten inte fullgör 
sina förpliktelser är uppdelad i två kategorier; kreditrisk 
i kundfordringar samt finansiell kreditrisk. Koncernens 
kreditrisker är framför allt knutna till kundfordringar. Värdet 
av utestående kommersiella kundfordringar uppgick till 14,3 
(5,6) Mkr per årsskiftet. 

Reserveringar avseende förväntade kreditförluster görs 
löpande och uppgick per den 31 december 2021 till 0,6 (0,7) 
Mkr, se även not 20. Bolagets kunder består i huvudsak 
av små och medelstora företag. Kreditrisken mot de större 
företagen bedöms som låg. Utestående kundfordringars 
förfalloprofil framgår av not 19. 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk avser risken att finansiering inte kan erhållas 
eller endast till kraftigt ökade kostnader medan kassaflödesrisk 
avser risken att storleken på framtida kassa flöden förknippade 
med finansiella instrument varierar. 

Bolaget har per den 31 december 2021 lån uppgående till 
23,5 Mkr.

För att följa likviditeten gör ekonomifunktionen löpande 
korta kassaflödesprognoser, som täcker den närmaste 
månaden och som redovisas för beslutsfattare i Bolaget 
för bedömning av likviditetsläget. Även längre prognoser 
görs för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med 
kassamedel för att möta behovet i verksamheten över en 
längre period. För analys av koncernens finansiella skulder 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram 
till den avtalsenliga förfallodagen, se not 23. 

Kapitalstruktur 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen, som utgörs av 
koncernens egna kapital, är att trygga koncernens förmåga 
att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter. 
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan Binero 
Group återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier, 
återköpa aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.
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NOT 5 – KONCERNINTERNA OCH  
NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 
20,3 (17,0) Mkr. Moderbolaget har sålt tjänster och varor 
till dotterbolag för 6,8 (10,6) Mkr och köpt tjänster från 
dotterbolag till ett värde av 0,0 (0,0) Mkr. Vid inköp och 
försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer 
för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 
För ersättning till ledande befattningshavare se not 9.

NOT 6 – ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Kursdifferenser 43 65 - -

Övriga Poster 20 7 - -

TOTALT 63 72 0 0

NOT 7 – LEASING

Framtida betalningsåtaganden i koncernen för ej uppsägnings-
bara operationella och finansiella leasingkontrakt fördelar sig 
enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Inom 1 år 10 035 5 648 2 440 2 886
Mellan 2–5 år 15 701 10 926 1 677 3 193

Mer än 5 år 4 355 6 663 - -

SUMMA ÅTAGANDEN 30 091 23 237 4 117 6 079

Moderbolaget

Tkr 2021 2020

Årets kostnad avseende hyra  
   av tillgångar uppgår till 3 224 2 563

varav lokalhyra 1 253 1 311

Koncernen

Tkr 2021 2020

Avskrivningar 6 113 5 648

Räntekostnader 779 923

SUMMA KOSTNADER 6 862 6 892

Samtliga hyreskontrakt ingår ovan, såväl kontrakt av mindre värde som 
de med kortare löptid.

NOT 4 – VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH  
BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV  
FÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisnings-
sed måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar 
och antaganden som påverkar redovisade intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter samt 
övriga upplysningar. 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan skilja sig 
från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar 
och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under kommande räkenskapsår är främst följande: 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Koncernledningen prövar regelbundet om nedskrivnings-
behov föreligger för goodwill enligt de redovisningsprinciper 
som beskrivs under ”Nedskrivning av icke finansiella 
tillgångar”. 

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fast-
ställts genom beräkning av nyttjandevärde. De antaganden 
och bedömningar som görs gällande förväntade kassaflöden 
och diskonteringsränta i form av vägd genomsnittlig kapital-
kostnad samt känslighetsanalys finns beskrivna i not 14. 
Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga 
bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader. 

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas netto efter reservering för osäkra 
kundfordringar. Nettovärdet speglar de belopp som förväntas 
kunna erhållas baserat på omständigheter som är kända 
på balansdagen. Ändrade förhållanden, till exempel att 
uteblivna betalningar ökar i omfattning eller att förändringar 
inträffar i en betydande kunds ekonomiska ställning, kan 
medföra avvikelser i värderingen. 

Skatter 
Värden av uppkomna skattemässiga underskott prövas mot 
förväntad framtida resultatutveckling. Aktivering av dessa 
värden sker ifall koncernledningen gör bedömningen att 
vinster kommer att redovisas. Värdet beräknas och aktiveras 
till den del underskottet kommer att utnyttjas. Se not 25.
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NOT 8 – REVISIONSARVODE

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgörs av olika typer av kvalitetssäkringstjänster.

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Ernst & Young
Revisionsuppdraget 360 360 360 360
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 60 - 60 -

Skatterådgivning 0 191 0 191

Totalt Ernest & Young 420 551 420 551

Andra revisionsbolag
Revisionsuppdraget 95 - - -

Totalt andra revisionsbolag 95 - - -

TOTALT 610 551 420 551

NOT 9 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantal anställda
2021 2020

Totalt Varav kvinnor Totalt Varav kvinnor

Moderbolaget 4 4 4 3

Koncernföretag 21 2 19 0

KONCERNEN TOTALT 25 6 23 3

På bokslutsdagen fanns 57 (21) årsanställda i koncernen.

 

Personalkostnader
2021 2020

Tkr
Löner och andra 

ersättningar
Sociala kostnader 

(varav pension)
Löner och andra 

ersättningar
Sociala kostnader 

(varav pension)

Moderbolaget 4 471 2 038 5 694 3 094
(612) (841)

Koncernföretag 13 350 5 312 11 156 3 790
(1192) (881)

KONCERNEN TOTALT 17 821 7 350 16 850 6 884
(1722)



52

Löner och ersättningar styrelse, vd och övriga anställda
2021 2020

Tkr
Styrelse och ledande 

befattningshavare Övriga anställda
Styrelse och ledande 

befattningshavare Övriga anställda

Moderbolaget 2 709 1 761 4 495 1 199

Koncernföretag - 13 351 - 11 156

KONCERNEN TOTALT 2 709 15 112 4 495 12 355

Ersättningar till styrelseledamöter
Ersättning till styrelseledamöter fastställs av årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 ✓ Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast samt rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension baserat  
på den fasta ersättningen. Förmåner och pension skall vara i enlighet med praxis på marknaden.

 ✓ Avgångsvederlag skall avse högst motsvarande tolv månaders ersättning.
 ✓ Den totala ersättningen för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.
 ✓ Ersättning till vd fastställs av styrelsen och för övriga ledande befattningshavare fastställs ersättningen efter det att  
styrelseordföranden har konsulterats.

Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå i form av  
värdepappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.

Ersättningar och övriga förmåner under 2021

Tkr
Styrelsearvode

/grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-
kostnader Summa

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande 200 200
Jacob Ståhle, styrelseledamot 100 100
Victoria Dexback, styrelseledamot 100 100
Hellen Wohlin Lidgard 100 100

Charlotte Darth, vd 1 422 332 65 390 2 209

TOTALT 1 922 332 65 390 2 709

Ersättningar och övriga förmåner under 2020

Tkr
Styrelsearvode

/grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-
kostnader Summa

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande 200 200
Fredrik Alpsten, styrelseledamot 100 100
Mattias Lindroth 100 100
Jacob Ståhle 100 100
Charlotte Darth, vd (tillträdde i februari 2020) 1 195 406 39 358 1 998
Göran Gylesjö, (avgående vd) 1 421 65 253 1 739 1)

Thomas Broberger, CFO anställd 206 10 42 258 2)

TOTALT 3 322 406 114 653 4 495

1) Dubbel vd-kostnad 2020.
2) Avser anställning under perioden januari till februari.
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NOT 10 – AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Avskrivningar maskiner och inventarier -4 243 -4 417 580 -645

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -6 113 -5 969 - -

TOTALA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR -10 356 -10 386 580 -645

NOT 11 – FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader -117 -38 -105 -
Räntekostnader, leasingskulder -779 -923 - -
Kursdifferenser -54 -289 - -

Summa finansiella kostnader -949 -1 250 -105 0

FINANSNETTO -949 -1 250 -105 0

NOT 12 – SKATT

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Aktuell skattekostnad - - - -
Justering av skatt hänförlig till tidigare år - -1 - -

Total aktuell skattekostnad 0 -1 0 0

Uppskjuten skatt obeskattade reserver -134 - - -

Total uppskjuten skatt -134 0 0 0

TOTAL REDOVISAD SKATT -134 -1 0 0

Avstämning mellan gällande skattesats och redovisad skatt Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Resultat före skatt -18 962 -23 117 -14 926 -12 129
Skatt enligt svensk skattesats, 20,6 % (21,4 %) 3 906 4 947 3 075 2 596
Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader -514 -80 -44 -34

Under året uppkomna ej aktiverade underskott -3 527 -4 868 -3 031 -2 561

TOTAL REDOVISAD SKATT -134 -1 0 0

Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag på totalt ca 204 Mkr (188).
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NOT 13 – BERÄKNING AV RESULTAT PER AKTIE

Förändring i antal aktier

2021 2020

Utestående aktier vid periodens början 19 888 560 19 888 560
Kontantemissioner 4 395 085

Apportemissioner 7 230 624 -

UTESTÅENDE AKTIER VID PERIODENS SLUT 31 514 269 19 888 560

Resultat per aktie före utspädning

2021 2020

Årets resultat för kvarvarande verksamheter i Tkr -19 096 -23 118
Årets resultat inkl. avvecklade verksamheter i Tkr -19 096 -19 033
Medelantal utestående aktier (vägt genomsnitt) 21 826 178 19 888 560
Antal aktier vid årets slut 31 514 269 19 888 560
Resultat per aktie, kr (vägd snitt) för kvarvarande verksamhet -0,87 -1,16
Resultat per aktie, kr (vägd snitt) inkl avvecklade verksamheter -0,87 -0,96
Resultat per aktie, kr (årets slut) för kvarvarande verksamhet -0,61 -1,16
Resultat per aktie, kr (årets slut) inkl avvecklade verksamheter -0,61 -0,96

Resultat per aktie efter utspädning

2021 2020

Årets resultat för kvarvarande verksamheter i Tkr -19 096 -23 118
Årets resultat inkl. avvecklade verksamheter i Tkr -19 096 -19 033
Medelantal utestående aktier (vägt genomsnitt) 22 909 512 19 888 560
Antal aktier vid årets slut 32 814 269 19 888 560
Resultat per aktie, kr (vägd snitt) för kvarvarande verksamhet -0,87 -1,16
Resultat per aktie, kr (vägd snitt) inkl avvecklade verksamheter -0,87 -0,96
Resultat per aktie, kr (årets slut) för kvarvarande verksamhet -0,61 -1,16

Resultat per aktie, kr (årets slut) inkl avvecklade verksamheter -0,61 -0,96
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NOT 14 – GOODWILL

Nedskrivningstest av goodwill
Enligt IAS 38 – Immateriella tillgångar – skall det bokförda 
värdet på goodwill prövas årligen. Vid indikation på minskat 
värde, prövas det för nedskrivning enligt IAS 36. Koncernen 
undersöker varje år i det fjärde kvartalet, eller om indikationer 
uppkommer tidigare under året, om nedskrivningsbehov 
föreligger vad gäller goodwill.

Goodwill är fördelad på kassagenererande enheter (”KGE”), 
vilka är de rörelsedrivande bolagen i koncernen. Återvinnings-
bart belopp för en KGE har fastställts baserat på beräkningar 
av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade 
framtida kassaflöden före skatt baserade på budgetar för 
2022 samt prognoser för perioden 2023–2026 upprättade av 
koncernledningen. Prognoser utarbetas baserade på ett antal 
huvudantaganden avseende framtida tillväxt och rörelsemar-
ginal per geografisk enhet. I bedömningen av framtida kassa-
flöden görs antaganden om i första hand följande finansiella 
parametrar:

 ✓ Försäljningstillväxt
 ✓ Utveckling av rörelsemarginal (baserat på produktmix 
och rörelseomkostnader i förhållande till försäljningen)

 ✓ Utveckling av rörelsekapital och investeringar

Tkr 2021 2020

Sverige ExternIT 4 727 4 727
RedBridge-bolagen 82 837 -

TOTALT 87 564 4 727

Tkr 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 7 726 7 726

Förvärvad goodwill 83 322 -

Utgående anskaffningsvärde 91 048 7 726

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 -

Utgående avskrivningar 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -3 000 -3 000
Utgående nedskrivningar -3 000 -3 000

NETTO BOKFÖRT VÄRDE 88 048 4 726

Kassaflöden för perioden 2023–2026 beräknas med hjälp av 
bedömd tillväxttakt per marknad. 

Den kapitalkostnad (WACC) som använts har beräknats 
med hjälp av CAPM och beräknas före skatt. Bolaget har valt 
att skriva ned all goodwill på samtliga bolag förutom ExternIT 
och RedBridge-bolagen. 

Kapitalkostnaden återspeglar specifika risker som 
gäller för de olika länderna samt storleken på respektive 
kassagenerande enhet, där en småbolagspremie om 4,2 % 
(4,2 %) använts för kvarvarande goodwill. Kapitalkostnaden 
som har använts för beräkning under 2021 är 16,6 % (16,6 %) 
beroende på bedömd risknivå i koncernbolagen. 

Tillväxten för ExternIT har bedömts att uppgå till 0 % 
(0 %). Bortom prognosperioden, det vill säga efter 2026, har 
inflation använts för att bedöma tillväxten och ligger på 0% 
(2 %). Tillväxten för de förvärvade RedBridge-bolagen har 
bedömts uppgå till 5 % och bortom prognosperioden har 
tillväxten bedömts ligga på samma nivå, det vill säga 5 %.

Rörelsemarginalerna i värderingen för ExternIT varierar från 
14 %–26 %. För RedBridge-bolagen är rörelse marginalerna i 
värderingen beräknade till 6,5 %.

Inget nedskrivningsbehov har identifierats av bokförd 
good will och styrelsen bedömer att rimligt möjliga föränd-
ringar i ovanstående variabler inte skulle få så stora effekter 
att återvinningsgraden reduceras till ett lägre belopp än 
redovisat värde.
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NOT 15 – BALANSERADE UTVECKLINGKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 2 321 0 1 824 -

Investeringar 6 968 2 321 7 465 1 824

Utgående anskaffningsvärde 9 289 2 321 9 289 1 824

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

NETTO BOKFÖRT VÄRDE 9 289 2 321 9 289 1 824

NOT 16 – MASKINER OCH INVENTARIER

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 39 973 38 026 2 706 2 706
Investeringar 2 461 1 947 - -
Inventarier förvärv RedBridge-bolagen 0 - - -

Försäljning/utrangering -986 - -788 -

Utgående anskaffningsvärde 41 448 39 973 1 918 2 706

Ingående ackumulerade avskrivningar -18 507 -14 090 -1 087 -442

Årets avskrivningar -4 273 -4 417 -580 -645
Försäljning/utrangering 982 - 784 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 798 -18 507 -883 -1 087

NETTO BOKFÖRT VÄRDE 19 650 21 466 1 035 1 619

NOT 17 – NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Koncernen

Tkr 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 32 824 32 434

Investeringar 11 884 390

Utgående anskaffningsvärde 44 708 32 824

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 936 -3 967
Årets avskrivningar -6 083 -5 969

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 019 -9 936

NETTO BOKFÖRT VÄRDE 28 689 22 888
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NOT 18 – ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Tkr 2021 2020

Vid årets början 94 122 94 172
Förvärv* 99 602 -

Fusion - -50

Summa anskaffningsvärden 193 724 94 122

Nedskrivningar
Vid årets början -83 689 -83 689

Årets nedskrivningar - -

Ackumulerade nedskrivningar -83 689 -83 689

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 110 035 10 433

* Avser förvärv av RedBridge AB & RedBridge Technology AB.

Ägda av moderbolaget Org. nr Säte
Antal  

aktier
Kapital- 
andel, %

Bokfört 
värde, tkr

Eget  
kapital, tkr

Årets netto-
resultat, tkr

Binero Vallentuna 556898-4495 Stockholm, Sverige  1 000  100,0  100 1 046 -1 197
Getupdated Personal AB 556719-2280 Stockholm, Sverige  1 000  100,0  100 10 291 0
Binero Alvik 556605-4713 Stockholm, Sverige  4 819 666  100,0  5 433 5 384 -17
ExternIT AB 556757-0592 Stockholm, Sverige  1 000  100,0  4 750 480 0
Binero Serverhall AB 559140-3885 Stockholm, Sverige  500  100,0  50 50 0
RedBridge AB 556645-8617 Stockholm, Sverige  1 200  100,0  65 928 5 102 1 200

RedBridge Technology AB 556865-8636 Stockholm, Sverige  511     51,1     33 674 6 052 1 325

SUMMA KONCERNFÖRETAG  110 035 

Ägda inom koncernen 
(indirekta aktieinnehav) Org. nr Säte

Antal  
aktier

Kapital- 
andel, %

Binero AB 556575-2028 Stockholm, Sverige  1 000  100,0 
RedBridge Technology AB 556865-8636 Stockholm, Sverige  499     49,9    

NOT 19 – ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR / ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Vid årets början 530 530 500 530

Årets anskaffningar* 212 - - -
Återbetalning deposition -500 - -500 -

TOTALT 242 530 0 530

* Årets anskaffningar tillkom vid förvärv av RedBridge-bolagen.
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Tkr 2021 2020

Kundfordringar 14 966 6 304

Reserv för förväntade kreditförluster -630 -687

TOTALT 14 336 5 616

Rörelser avseende reserv för förväntade kreditförluster
Ingående balans -687 -398
Bokförda kundförluster -510 -211
Periodens återföringar av outnyttjade belopp 567 -78

UTGÅENDE BALANS -630 -687

Åldersfördelning 2021-12-31

Kundfordringar Brutto Reserv Netto

Ännu ej förfallna 5 666 -39 5 628
Förfallet 1–30 dagar 7 621 -53 7 568
Förfallet 31–60 dagar 798 -20 778
Förfallet 61–90 dagar 307 -23 283

Förfallet över 90 dagar 574 -495 79

UTGÅENDE BALANS 14 966 -630 14 337

Åldersfördelning 2020-12-31

Kundfordringar Brutto Reserv Netto

Ännu ej förfallna 3 924 -130 3 794
Förfallet 1–30 dagar 1 087 -69 1 018
Förfallet 31–60 dagar 517 -40 477
Förfallet 61–90 dagar 113 -10 103

Förfallet över 90 dagar 663 -438 225

UTGÅENDE BALANS 6 304 -687 5 616

NOT 20 – KUNDFORDRINGAR

Fördelning per valuta, % 2021 2020

SEK 93 88
USD 2 7

Euro 5 5

TOTALT 100 100
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NOT 21 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Förutbetalda hyror 819 533 240 414
Licenskostnader 1 251 104 363
Serverhallskostnader 357 376 245 232

Övriga förutbetalda kostnader 1 768 1 153 494 794
Upplupna intäkter 4 359 0 - -

TOTALT 8 554 2 165 1 342 1 440

NOT 22 – LIKVIDA MEDEL

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Kassa och bank 28 378 52 341 1 267 40 056

TOTALT 28 378 52 341 1 267 40 056



60

NOT 23 – FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI I KONCERNEN

2021-12-31

Tillgångar i balansräkningen Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde

Kundfordringar  14 336 
Aktuella skattefordringar  645 
Övriga fordringar  831 

Likvida medel  28 378 

TOTALT  44 190 

Skulder i balansräkningen Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

Låneskulder  25 503 
Leaseskulder  30 091 

Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder  15 229 

TOTALT  70 823 

2020-12-31

Tillgångar i balansräkningen Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde

Kundfordringar  5 616 
Aktuella skattefordringar  243 
Övriga fordringar  706 

Likvida medel  52 341 

TOTALT  58 906 

Skulder i balansräkningen Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

Låneskulder  - 
Leaseskulder  23 237 

Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder  7 965 

TOTALT  31 202 

Bolaget bedömer att det inte finns väsentliga skillnader mellan bokförda och verkliga värden på finansiella instrument.
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NOT 24 – AKTIEKAPITAL

Moderbolagets aktiekapital utgörs av 31 514 269 (19 888 560) aktier med kvotvärdet 1,50 kr per 31 december 2021.  
Samtliga aktier har en röst per aktie.

Kr 

År Händelse
 Förändring
antal aktier

Totalt  
antal aktier

Förändring 
av aktiekapital

 Totalt 
aktiekapital Kvotvärde 

2021 Nyemission 4 395 085 27 119 184 10 845 936 40 678 776 1,50

2021 Apportemission 7 230 624 31 514 269 6 592 627 47 271 404 1,50

Finansiella skulders förfalloprofil
Nedanstående tabeller analyserar koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram 
till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. De belopp 
som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.

2021-12-31

Skulder i balansräkningen 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029  Totalt 

Leverantörsskulder och andra skulder  
   exklusive icke finansiella skulder  15 229  -  -  -  -  -  15 229 
Leaseskulder  10 035  7 362  4 246  2 011  2 082  4 355  30 091 

Skulder till kreditinstitut  12 447  7 833  5 223  -  -  25 503 

TOTALT  37 711  15 195  9 469  2 011  2 082  4 355  70 823 

2020-12-31

Skulder i balansräkningen 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028  Totalt 

Leverantörsskulder och andra skulder  
   exklusive icke finansiella skulder  7 965  - - - -  7 965 

Leaseskulder  5 648  3 424  3 383  2 038  2 081  6 663  23 237 

TOTALT  13 613  3 424  3 383  2 038  2 081  6 663  31 202 
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NOT 25 – UPPSKJUTEN SKATT

Tkr Obeskattade reserver Totalt

Ingående balans per den 1 januari 2020 - -
Redovisat resultat mot resultaträkning under året (Not 12) 0 0
Ingående balans per den 1 januari 2021 - -
Redovisat resultat mot resultaträkning under året (Not 12) 134 134
Förvärv RedBridge-bolagen 938 938

UTGÅENDE BALANS PER DEN 31 DEC 2021 1 072 1 072

Tkr 2021 2020

Uppskjutna skatteskulder 1 072 -

TOTALT 1 072 -

Uppskjutna skattefordringar och skulder redovisas netto när 
det finns en legal kvittningsrätt och avsikten är att nyttja 
denna kvittning eller att realisera tillgången och skulden 
samtidigt. 

Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag på totalt 
204 (188) Mkr.

NOT 26 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Upplupen semesterskuld 2 805 1 557 410 267
Upplupen sociala avgifter 1 499 1 023 277 288
Upplupna löner 885 1 028 630 871
Upplupna räntor 105 - 104 -
Övriga upplupna kostnader 6 693 5 124 3 566 3 717

Förutbetalda intäkter 3 111 4 605 - -

TOTALT 15 098 13 338 4 987 5 143

Uppskjutna skattefordringar och skulder redovisas netto när 
det finns en legal kvittningsrätt och avsikten är att nyttja 
denna kvittning eller att realisera tillgången och skulden 
samtidigt. 
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NOT 27 – STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Företagsinteckningar 10 000 - 10 000 -

Aktier i dotterbolag 98 562 - 98 562 -

TOTALT 108 562 0 108 562 0

Eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

Tvister
Bolaget har inga pågående tvister.

NOT 28 – JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 10 356 10 104 580 645

TOTALT 10 356 10 104 580 645

NOT 29 – AVVECKLADE VERKSAMHETER

Resultaträkning från avvecklade verksamheter

Tkr 2021 2020

Rörelseresultat 0 0
Rearesultat från avyttrade koncernbolag - 4 085

Resultat före skatt 0 4 085
Inkomstskatt - -

Årets resultat från avvecklade verksamheter 0 4 085
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NOT 30 – FÖRVÄRV DOTTERBOLAG

Förvärvsanalys

Tkr Värde redovisat i koncernen

Anläggningstillgångar 563
Nyttjanderättstillgångar 11 885
Kortfristiga fodringar 17 618
Likvida medel 14 071
Uppskjuten skatteskuld -938
Leasingskulder kortfristiga -5 127
Övriga kortfristiga skulder -15 509
Leasingskulder långfristiga -6 838

NETTO IDENDIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 15 725

Koncerngodwill 82 837

Total 98 562

Beräkning av netto kassautflöde 4 085

Koncernens anskaffningsvärde -98 562
Förvärvade likvida medel 14 071
Förvärvslikvid i form av apportegendom 38 612

NETTO KASSAUTFLÖDE -45 879

Den 19 november 2021 förvärvades samtliga aktier i 
RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Bolagen är 
verksamma inom containerteknologi, modern applikationsut-
veckling och it-drift med tillhörande tjänster.

De förvärvade bolagen omsatte tillsammans under helåret 
2021 76,2 Mkr och hade ett resultat före bosklutsdipositioner 
och skatt på 3,7 Mkr

De förvärvade bolagen inkluderas i koncernredovisningen 
från och med förvärvstidpunkten. Goodwill uppgår till 82,8 Mkr.

Från förvärvsdatum till och med 31 december var intäkterna 
i de förvärvade bolagen 9,4 Mkr, med ett resultat före skatt 
uppgående till -0,3 Mkr och med ett EBITDA på 0,3 Mkr.

Enligt IAS 38 - Immateriella tillgångar - skall det bokförda 
värdet på goodwill prövas årligen. Vid indikation på minskat 
värde, prövas det för nedskrivning enligt IAS 36. Koncernen 
undersöker varje år i det fjärde kvartalet , eller om indikationer 
uppkommer tidigare undner året, om nedskrivningsbehov 
föreligger vad gäller goodwill.

De förvärvsrelaterade utgifterna uppgick under 2021 till 
1,0 Mkr och har redovisats som förvärvskostnader i koncer-
nens resultaträkning.



65

NOT 31 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Binero meddelade den 18 oktober att man förvärvar bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Bolagen är verk-
samma inom containerteknologi, modern applikationsutveckling och it-drift med tillhörande tjänster. RedBridge-bolagen omsatte 
76,2 Mkr för helåret 2021 med ett rörelseresultat på 3,7 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 98,5 Mkr, varav 60,0 Mkr erlades kontant 
och 38,5 Mkr erlades genom nyemission av aktier i Binero till säljarna. I köpeskillingen ingick likvida medel om 14,1 Mkr. Binero 
tillträdde aktierna 19 november 2021 och RedBridge konsoli- deras från tillträdesdagen.

NOT 32 – VINSTDISPOSITION MODERBOLAGET

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

kr

Överkursfond 96 557 024
Balanserat resultat -39 843 209

Årets resultat -14 925 898

SUMMA 41 787 917

Styrelsen föreslår följande disposition:

kr

Till aktieägarna utdelas 0,00 kr per aktie 0

I ny räkning balanseras 41 787 917

NOT 32 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN

Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter bokslutsdagen.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige och att koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med de internationella redovisningsstandarder 
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 
EG nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen 
respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ställning och resultat. 

Carl-Magnus Hallberg 
Styrelseordförande

Hellen Wohlin Lidgard
Styrelseledamot

Victoria Dexback
Styrelseledamot

Jacob Ståhle 
Styrelseledamot

Stockholm den 30 mars 2022

Vår revisionsberättelse har avgivits den 31 mars 2022
Ernst & Young AB

 Håkan Aspenblad 
Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor

Charlotte Darth
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive 
koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför.

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att 
föreläggas årsstämman den 5 maj 2022 för fastställelse.

godkännande av årsredovisning
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Till bolagsstämman i Binero Group AB (publ), 
org.nr 556264-3022.

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Binero Group AB (publ) för räkenskapsåret 
2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 29-66 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredo visningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-28 och 70-74. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra informationen.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncern redovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor-
mation 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 informa-
tionen 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 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern -
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern redo -
vis ningen 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 
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 

revisionsberättelse
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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 professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

 ✓ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 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 miss-
tag, eftersom oegentligheter 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 och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen 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 och en koncern inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 ✓ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en och koncernredovisningen återger de underliggande 
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 koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Binero Group AB (publ) 
för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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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 förvalt-
ningen 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, eller

 ✓ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser 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.

Stockholm den 31 mars 2022 

Ernst & Young AB  

Håkan Aspenblad 
Auktoriserad revisor 



Binero Groups styrelse består av fyra ledamö ter inklusive ordföranden. Bolagets  
styrelse väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.  

Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. 
Kontaktadress för styrelsen i Binero Group AB (publ) är: 114 78 Stockholm, Sverige.

Carl-Magnus Hallberg Styrelseordförande 

Invald i styrelsen: 2013.

Född: 1966.

Erfarenhet:  
Carl-Magnus Hallberg har en lång erfarenhet från ledande befattningar 
inom teknologibolag och investeringar i olika startups. Han är Managing 
Director i EQT Digital samt innehar ett antal styrelseuppdrag. Tidigare var 
Carl-Magnus bl.a CTO hos Telia Companys mobilverksamhet, President 
inom OMX AB och sedermera Senior Vice President på NASDAQ OMX.

Utbildning:  
Master of Science Computer Science and Engineering, Chalmers 
University of Technology. Master of Business Administration, University 
of Gothenburg, School of Business and Chalmers University of 
Technology.

Övriga uppdrag:  
Styrelseledamot Datatalks AB, Grundare av C-M Hallberg AB samt 
Svenneby Herrgård Group AB.

Aktieinnehav i Binero Group:  
230 370.

Optionsinnehav i Binero Group:  
120 000.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande 
befattningshavare:  
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare:  
Ja.

Hellen Wohlin Lidgard Ledamot 

Invald i styrelsen: 2021.

Född: 1969.

Erfarenhet:  
Hellen har 20 års erfarenhet som entreprenör, vd och styrelseledamot i 
snabbväxande techbolag inom dataanalys, AI och SaaS.

Utbildning:  
Civilingenjör i elektroteknik, KTH, diplomutbildning finansanalytiker, 
Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:  
Hellen sitter även i styrelsen för Nordstjernan Growth, Vopy, Yellow Elk, 
Quantum Leap och Baloo Learning.

Aktieinnehav i Binero Group:  
Nej.

Optionsinnehav i Binero Group:  
30 000.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande 
befattningshavare:  
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare:  
Ja.

styrelse

70



Victoria Dexback Ledamot 

Invald i styrelsen: 2021.

Född: 1969.

Erfarenhet:  
Victoria är fastighetsekonom och har över 15 års erfarenhet inom it-
industrin. Hon har haft ett flertal positioner som försäljningschef inom 
it-sektorn, bland annat på IBM Sweden, Mercury Interactive AB och 
Computer Associates AB.

Utbildning:  
Utbildad fastighetsekonom vid Gävle Högskola.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav i Binero Group:  
767 680 aktier samt se aktuellt innehav för Richard Göransson och 
Rockpoint AB 

Optionsinnehav i Binero Group:  
30 000.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande 
befattningshavare:  
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare:  
Nej.

Jacob Ståhle Ledamot 

Invald i styrelsen: 2020.

Född: 1986.

Erfarenhet:  
Jacob Ståhle är Director på Einride. Jacob har en bakgrund från bl.a. EQT 
och Google och är specialist på digital affärsutveckling, marknadsföring 
och transformation.

Utbildning:  
Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring 
från Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: – 

Aktieinnehav i Binero Group:  
Nej.

Optionsinnehav i Binero Group:  
60 000.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande 
befattningshavare:  
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare:  
Ja.
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ledning

Åsa Gislason Chief Financial Officer 

Födelseår: 1962.

Anställd sedan: April 2021.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare positioner:  
Åsa har gedigen bakgrund som CFO och andra ledande befattningar. Hon 
har erfarenhet av både stora bolag och tillväxtföretag i olika branscher, 
bland annat Tech och SaaS, retail och tjänstesektorn. Åsa kommer 
närmast från en roll som CFO på e-handelsplattformen Fyndiq AB.

Utbildning:  
Civilekonom från Stockholms universitet.

Innehav i företaget:  
Äger 33 000 optioner i företaget.

Charlotte Darth Chief Executive Officer 

Födelseår: 1968.

Anställd sedan: Februari 2020.

Nuvarande uppdrag:  
Styrelseledamot i Intervalor AB och i Mildef Group AB.

Tidigare positioner:  
Charlotte har mångårig erfarenhet av försäljning, marknadsföring och 
ledarskap på hög nivå i små och stora internationella företag främst 
inom it-branschen. Hon har tidigare varit vd för Readsoft Sverige AB, ett 
svenskt bolag inom processautomation, samt vd för Affecto AB, en aktör 
inom Data Analytics. Innan Charlotte rekryterades till Binero var hon Vice 
President Emerging Technologies på CGI Sverige AB.

Utbildning:  
Civilekonom från Stockholms universitet.

Innehav i företaget:  
Äger 10 000 aktier och 230 000 optioner.
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Revisor
Revisor för Binero Group AB (publ) är efter beslut vid årsstämman 
2021 EY AB. Huvudansvarig revisor är Håkan Aspenblad (född 1962), 
auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Stefan Andersson Chief Business Development

Födelseår: 1961.

Anställd sedan: November 2003.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare positioner:  
Stefan har mångårig erfarenhet av försäljning och ledarskap på hög nivå i 
små och stora internationella företag inom it-branschen. Han har tidigare 
varit ansvarig för indirekt försäljning på Oracle Svenska AB. Grundare och 
VD för Infogrator AB samt sedan 2003 grundare och vd på RedBridge AB.

Utbildning:  
Ekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehav i företaget:  
Äger 2 792 297 aktier.

73



Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda.

EBITDA
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och 
avskrivningar.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och 
avskrivningar, i förhållande till nettoomsättning.

EBIT
Rörelseresultat. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning.

EBT
Resultat före skatt.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat 
med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden.

Resultat per aktie för kvarvarande  
verksamheter efter utspädning
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat  
med vägt genomsnitt antal aktier under perioden efter 
utspädning med utestående optioner, aktieägarprogram och 
konvertibelrätter.

Soliditet
Utgående eget kapital i procent av totala tillgångar.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till justerat eget kapital.

definitioner
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