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Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off 
från Ericsson. 
Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för 
omvärldsbevakning- och analys kallad lntelligence2day® (www.intelligence2day.com). 

lntelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa 
kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare 
växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal 
information skällor. 

Bolagets säte är i Stockholm. 

Väsentliga händelser under året 

Företaget tillfördes ca 5,9 mkr efter emissionskostnader vid noteringsemissionen 2018. 
Emissionslikviden har bidragit till genomförandet av flera projekt under 2019; (i) etablering av 
försäljningskontor i Chicago, USA, (ii) utvecklat SaaS-infrastruktur för att effektivt kunna skala upp till 
betydligt fler kunder, (iii) lanserat nya versioner av lntelligence2day® som innehåller fler funktioner 
baserade på Artificiell Intelligens (Al) och Machine Learning-teknologi, (iv) förstärkt marknadsföring 
genom kontakter med oberoende analytiker och rådgivare bl. a Forrester Research och (v) byggt en 
intern standardiserad försäljningsmotor för generering av betydligt fler kunder. 

Under året tecknades avtal med betydligt fler nya kunder än under de senaste åren och då framför allt 
under årets sista fyra månader. De nya kundavtalens snittordervärde är mindre än tidigare år 
vilket är i linje med strategin att öka volymerna inom en prenumerationsbaserad intäktsmodell. 
Comintelli hade 61 kunder (48) vid utgången av 2019. Gemensamma nämnare för flera av kunderna 
är att de är verksamma i branscher präglade av snabb förändring och stora volymer ostrukturerad 
information. 

Mats Almgren lämnade som styrelseledamot på egen begäran. Roine Gabrielsson invaldes som 
styrelseledamot. 

Förväntad framtida utveckling 

Genomförandet av förändringsprojekten under 2019 utgör ett nödvändigt fundament för att kunna ta 
höjd för en skalbar tillväxt inom prenumerationstjänster (SaaS). 
Genom en standardiserad SaaS-plattform kommer skalbarhet i affärsmodellen nås genom förkortade 
leverans- och uppgraderingstider samt reducerade support- och driftskostnader. 

Bolagets fokus är att skala upp försäljningen. Den nya och implementerade säljmotorn (säljprocess) 
blir ett viktigt instrument för att på ett strukturerat sätt och långsiktigt säkerställa ökning av intäkterna. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Omedelbar riskexponering begränsar sig till valutarisker i EUR och USD. Valutakursdifferensen för 
2019 är +99 808 kr (+506 888 kr). Makrotrenden talar för en ökad användning av omvärldsbevakning
och analys. Andelen kunder som väljer att avsluta sina licenser är fortsatt Jåg. Bolaget är likväl 
beroende av bibehållandet av de större licensavtalen och framgången av nykundsförsäljning. 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Koncernen 

Koncernens totala intäkter blev 21 413 531 kr vilket är i nivå med året innan, 21 299 667 kr. 
Rörelseresultatet, EBITA, blev -1 419 502 kr att jämföra med +3 236 884 kr året innan. I jämförelse 
med 2018 har 2019 års resultat påverkats av kostnader för flera genomförda projekt samt en högre 
andel av försäljningen där ersättning till återförsäljare utgått. 
Resultatet efter skatt blev -1 346 666 kr (+2 447 693 kr). 

Belopp tkr 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet 
Avkastning på eget kapital % 
Definitioner: se not 16 

Moderföretaget 

2019-12-31 

20 301 
-1 655 

70 
-9 

2018-12-31 2017-12-31 
20 895 19 974 
3 123 2 597 

69 50 
14 37 

Moderföretagets totala intäkter blev 19 584 208 kr (21 299 666 kr). Under 2018 påfördes koncernens 
samtliga intäkter i moderföretaget. 
Under 2019 startades det amerikanska dotterföretaget, Comintelli lnc., med egna intäktsströmmar. 
Rörelseresultatet, EBITA, blev -1 527 832 kr att jämföra med +3 293 654 kr året innan. I jämförelse 
med 2018 har 2019 års resultat påverkats av kostnader för flera genomförda projekt samt en högre 
andel av försäljningen där ersättning till återförsäljare utgått. 
Resultatet efter skatt blev -1 419 060 kr (+2 473 989 kr). 

Belopp tkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-"12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Nettoomsättning 18 741 20 895 19 974 16 267 12 355 
Resultat efter finansiella poster -1 762 3 150 2 604 1 232 -2 485 
Soliditet 72 69 50 40 40 
Avkastning på eget kap.% -9 14 37 31 -65 

Eget kapital 

Aktie- Övrigt tillskjutet Balanserat resultat 
kapital kapital ink.årets resultat Summa 

Koncernen 
Vid årets början 2019-01-01 674 100 10 728 797 5 707 381 17110278 
Arets resultat -1 346 666 -1 346 666 

Vid årets slut 2019-12-31 674100 10 728 797 4 360 715 15 763 612 
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Moderföretag 

Bundet eget 
kapital 

Aktie- Reserv- Fond för utv 
kapital fond utgifter 

Fritt eget 
kapital 

överkurs- Balanserat 
fond resultat 

Arets 
resultat 

10 728 797 1 931 177 2 473 989 Vid årets början 2019-01-01 674 1001 350 587 
Fond för utvecklingsutgifter 64 7 000 -64 7 000 
Omföring föreg års resultat 
Arets resultat 

2 473 989 -2 473 989 
-1 419 060 ---

Vid årets slut 2019-12-31 674 1001 350 587 647 000 10 728 797 3 758 166-1419060 

Antal aktier per 31 december 2019 var 7 490 000 med kvotvärde 0,09 kr per aktie. 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, disponeras enligt följande: 

Overkursfond 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Totalt 

balanseras i ny räkning 

Summa 

Belopp i SEK 
10 728 797 
3 758 166 

-1 419 060 

13 067 903 

13 067 903 

13 067 903 

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 



Comintelli AB (Publ.) 4(22) 

556593-4907 

Resultaträkning - koncernen 
Belopp i SEK Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 20 300 707 20 895 144 
övriga rörelseintäkter 1 112 824 404 523 

21 413 531 21 299 667 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -2 621 456 -873 572 
ö vriga externa kostnader 3 -7 656 190 -4 327 833 
Personalkostnader 4 -11 738 230 -12 585 630 
övriga rörelsekostnader -817 157 -275 748 

Rörelseresultat -1 419 502 3 236 884 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultat poster 5 1 845 987 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -235 744 -1 959 630 

Resultat efter finansiella poster -1 655 246 3 123 241 

Resultat före skatt -1 655 246 3 123 241 

Skatt på årets resultat 7 308 580 -675 548 
Arets resultat -1 346 666 2 447 693 

Hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare -1 346 666 2 447 693 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i SEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 8 647 000 

647 000 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 9 2 185 717 1 842 530 

2 185 717 1 842 530 

Summa anläggningstillgångar 2 832 717 1 842 530 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 3 908 686 7 084 474 
Övriga fordringar 337 068 332 507 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 14 029 471 12 108 040 

18 275 225 19 525 021 

Kassa och bank 1 450 562 3 420 562 

Summa omsättningstillgångar 19 725 787 22 945 583 

SUMMA TILLGÅNGAR 22 558 504 24 788 113 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i SEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 674 100 674 100 
övrigt tillskjutet kapital 10 728 797 10 728 797 
Balanserad resultat inkl. årest resultat 4 360 715 5 707 381 

Summa eget kapital 15 763 612 17 110 278 

Långfristiga skulder 

övriga skulder till kreditinstitut 12 1 875 000 2 250 000 

1 875 000 2 250 000 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 562 500 1 168 647 
Förskott från kunder 871 183 1 290 538 
Leverantörssku lder 831 995 592 037 
Övriga kortfristiga skulder 1 654 231 430 921 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 999 983 1 945 692 

4 919 892 5 427 835 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 558 504 24 788 113 
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Kassaflödesanalys - koncern 

Belopp i SEK 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av immateriella an läggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 
Emissionskostnader 
Upptagna lån 
Amortering av låneskulder 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

17 
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2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31 

-1 655 246 3 123 241 
154 867 -445 836 

-1 500 379 2 677 405 

-1 500 379 2 677 405 

-2 516 633 -4 394 288 
3 675 159 -118 304 

-341 853 -1 835187 

-647 000 

-647 000 

6 900 000 
-993 787 

6 573 921 
-981 147 -7 848 914 

-981147 4 631 220 

-1 970 000 2 796 033 
3 420 562 624 529 
1450562 3 420 562 
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Resultaträkning - moderföretag 
Belopp i SEK Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 18 471 384 20 895 143 
övriga rörelseintäkter 1 112 824 404 523 

19 584 208 21299666 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -1 644 132 -873 572 
övriga externa kostnader 3 -7 031 472 -4 271 062 
Personalkostnader 4 -11 619 279 -12 585 630 
övriga rörelsekostnader -817 157 -275 748 

Rörelseresultat -1 527 832 3 293 654 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag -30 526 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 845 987 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -234 415 -1 959 578 
Resultat efter finansiella poster -1 762 247 3 149 537 

Resultat före skatt -1 762 247 3 149 537 

Skatt på årets resultat 7 343 187 -675 548 
Arets resultat -1 419 060 2 473 989 

~ 
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Balansräkning - moderföretag 
Belopp i SEK Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 8 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 14 

Uppskjuten skattefordran 9 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

2019-12-31 

647 000 
647 000 

91 808 
2 185 717 
2 277 525 

2 924 525 

2 882 050 
3 725 664 

335 361 
10 839 452 
17 782 527 

1 155 032 

18 937 559 

21 862 084 
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2018-12-31 

91 808 
1 842 530 
1 934 338 

1 934 338 

7 084 474 
104 516 
329 826 

12 037 229 
19 556 045 

3 411 594 

22 967 639 

24 901 977 

~ 
1t 
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Balansräkning - moderföretag 
Belopp i SEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 674 100 674 100 
Reservfond 1 350 587 1 350 587 
Fond för utvecklingsutgifter 647 000 

2 671 687 2 024 687 

Fritt eget kapital 
överkursfond 10 728 797 10 728 797 
Balanserad vinst eller förlust 3 758 166 1 931 177 
Arets resultat -1 419 060 2 473 989 

13 067 903 15 133 963 

Summa eget kapital 15 739 590 17 158 650 

Långfristiga skulder 
övriga skulder till kreditinstitut 12 1 875 000 2 250 000 

1 875 000 2 250 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 562 500 1 168 647 
Förskott från kunder 832 039 1 290 538 
Leverantörsskulder 753 523 592 037 
Skulder till koncernföretag 60497 65 497 
övriga kortfristiga skulder 1 619 624 430 921 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 419311 1 945 687 

4 247 494 5 493 327 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 862 084 24 901 977 
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Kassaflödesanalys - moderföretag 

Belopp i SEK 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella tillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 
Emissionskostnader 
Upptagna lån 
Amortering av låneskulder 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

17 
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2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31 

-1 762 247 3 149 537 
153 548 -476 362 

-1 608 699 2 673 175 

-1 608 699 2 673 175 

1 619 971 -4 296 587 
-639 687 95 364 

-628 415 -1 528 048 

-647 000 
-11 282 

-647 000 .. 11 282 

6 900 000 
-993 787 

6 573 921 
-981 147 -7 848 914 

-981147 4 631 220 

-2 256 562 3 091 890 
3 411 594 319 704 
1155 032 3 411 594 
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncern redovisning (K3) 

Moderföretaget tillämpar samma redovisningprinciper som koncernen. 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Immateriella tillgångar 

Utgifter för forskning och utveckling 

Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer. 

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar 
är uppfyllda: 
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas 
eller säljas. 
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den. 

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar. 
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt 
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner). De redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumuferade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 
Avskrivning av en immateriell anläggningstillgång ska påbörjas när tillgången kan användas. 
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Följande avskrivningstider tillämpas: 
Internt upparbetade immateriella tillgångar 

Leasing - leasetagare 
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 

Koncern 
år 
5 

Moder
företag 

år 
5 

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med 
att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt 
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Koncernen har endast 
operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrån anskaffningsvärdet enligt 4 kap. 14 a 14 e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012: 1. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansieffa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. 

Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skiHnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 

\\\J\ i12~ . ,I 
; 
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Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att detta kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i 
framtiden. 

Intäkter 

Licensintäkter redovisas när avtal tecknas med kunden. Följande villkor skall vara uppfyllda: 

De väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts 
till köparen. 
Bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller 
någon reell kontroll över de varor som sålts. 
Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget skall få av transaktionen kommer 
att tillfalla bolaget. 
De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Normalt sker äganderättsövergång av mjukvara i samband med att köparen 
får tillgång till nyttjanderätt av licensnyckel. 

Övriga intäkter 

Vid försäljning av övriga tjänster redovisas intäkten vid leverans. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte 
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Redovisningsmetoden för balansposten Upplupna intäkter avseende valutaeffekter har förändrats. 
Valutaeffekterna för de upplupna intäkterna hanteras från och med det fjärde kvartalet 2019 som 
operativa poster mot tidigare finansiella poster. Valutaeffekterna för de upplupna intäkterna har för det 
fjärde kvartalet 2019 belastat det operativa resultatet med 454 tkr (ökade intäkter 1 0 tkr och ökade 
övriga rörelsekostnader 464 tkr). För helåret 2019 har det operativa resultatet påverkats positivt med 
163 tkr (ökade intäkter 859 tkr och ökade övriga rörelsekostnader 696 tkr) till följd av valutaeffekter för 
de upplupna intäkterna. Motsvarande omräkningar har inte gjorts för räkenskapsåret 2018. 

Koncernredovisning 
Företaget är moderföretag till Comintelli Sverige AB med orgnr 556964-5483 med säte i Stockholms 
kommun, samt till Comintelli lnc. med TaxlD EIN 300993676 med säte i Delaware, USA 

Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
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förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster 
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster 
som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag [och gemensamt styrda företag som redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden] elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i 
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Ersättning till anställda 
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna 
kostnadsförs i resultaträkningen. 
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen 
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 

COVID-19 virusets spridning utgör i ett globalt perspektiv en risk. Läget är osäkert och effekterna för 
Comintelli kan i nuläget inte kvantifieras. Rutiner och processer för att både kvantifiera och minimera 
riskerna pågår. 

Not 3 Operationell leasing 

Leasingavtal där företaget är /eastagare 

Koncern 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 
Inom ett år 
Mellan ett och fem år 

Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat 
Moderföretag 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 
Inom ett år 
Mellan ett och fem år 

Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat 

Bolagets leasingavtal gäller den befintliga lokalen och bilar. 

2019-01-01-
2019-12-31 

1 018 539 
22 837 

1 041 376 

1 116 232 

1018539 
22 837 

2 157 608 

1 116 232 

2018-01-01-
2018-12-31 

747 368 
765 190 

1 512 558 

1043490 

747 368 
765 190 

2 556 048 

1 043 490 
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda 
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 Varav män 2018-12-31 Varav män 

Moderföretag 
Sverige 12 7 14 10 
Totalt moderföretaget 12 7 14 10 

Dotterföretag 
USA 1 1 
Totalt dotterföretag 1 1 

Koncernen totalt 13 8 14 10 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31 

Moderföretag 
Löner och andra ersättningar 
(varav ersättning till VD) 
(varav ersättning till styrelse) 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

Dotterföretag 
Löner och andra ersättningar 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

Koncern 
Löner och andra ersättningar 
(varav ersättning till VD) 
(varav ersättning till styrelse) 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

8 344 354 
1 196 420 

315 000 
2 953 078 

417 060 

104 969 
11 755 

8 449 323 
1 196 420 

315 000 
2 964 833 

417 060 

9 075 294 
1 015 892 

204 000 
3 189 088 

403 777 

9 075 294 
1015892 

204 000 
3 189 088 

403 777 

Till styrelsens ordförande har utgått 120 tkr i arvode exkl. sociala avgifter. Till var och en av övriga 
styrelseledamöter har utgått 90 tkr exkl. sociala avgifter förutom 45 tkr exkl. sociala avgifter till Mats 
Almgren som på egen begäran lämnade styrelsen. Arvodena är i enlighet med årsstämmans beslut. 
Inga pensionspremier har betalats avseende styrelsens ledamöter. 

Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månader. Det finns 
inga utestående pensionsförpliktelser gällande VD. 

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2019-01-01-
2019-12-31 

Koncern 
Kursdifferenser 

Moderföretag 
Kursdifferenser 

2018-01-01-
2018-12-31 

1 845 988 

1 845 988 

1 845 987 

1845987 
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Not 6 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 
2019-01-01-
2019-12-31 

Koncern 
Räntekostnader 
Kursdifferens 

Moderföretag 
Räntekostnad er 
Kursdifferens 

Not 7 Skatt på årets resultat 

Koncern 
Aktuell skatt 
Uppskjuten skatt 

Moderföretag 
Uppskjuten skatt 

Avstämning effektiv skatt 

Koncernen 
Resultat före skatt 
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 
Effekt av andra skattesatser för utländska 
dotterföretag 
Andra icke-avdragsgilla kostnader 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 
Redovisad effektiv skatt 

Moderföretaget 
Resultat före skatt 
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 
Andra icke-avdragsgilla kostnader 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 
Redovisad effektiv skatt 

Procent 

21,4% 

8,6% 
21,4% 

Procent 

21,4% 
21,4% 

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Internt utvecklade tillgångar 

Ackumulerade avskrivningar: 

Redovisat värde vid årets slut 

172 442 
63 302 

235 744 

171 113 
63 302 

234 415 

2019-01-01-
2019-12-31 

34 607 
-343 187 

-308 580 

-343 187 

-343 187 

2019-01-01-
2019-12-31 

Belopp Procent 
-1 655 246 

354 223 22,0% 

-11 710 
-33 933 22,0% 

308 580 

Belopp Procent 
-1 762 247 

377 120 22,0% 
-33 933 22,0% 

343 187 

2019-12-31 

647 000 

647 000 

647 000 
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2018-01-01-
2018-12-31 

620 479 
1339151 

1 959 630 

620 479 
1 339 099 

1 959 578 

2018-01-01-
2018-12-31 

675 548 

675 548 

675 548 

675 548 

2018-01-01-
2018-12-31 

Belopp 
3 123 241 
-687 113 

-26 206 
37 771 

-675 548 

Belopp 
3 149 537 
-692 898 

-26 206 
43 556 

-675 548 

2018-12-31 
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Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Internt utvecklade tillgångar 

Ackumulerade avskrivningar: 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 9 Uppskjuten skattefordran 

Koncern 
lng balans 
Aktivering underskottsavdrag 
Utg balans 

Moderföretag 
lng balans 
Aktivering u nderskottsavd rag 
Utg balans 

Not 10 Inköp och försäljning till koncernföretag 

Moderföretag 
Inköp i procent av övriga externa kostnader 
Försäljning i procent av nettoomsättning 

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncern 
Förutbetalda hyresutgifter 
Förutbetalda kostnader 
Upplupna licensintäkter 
Upplupna avtalsintäkter 

Moderföretag 
Förutbetalda hyresutgifter 
Förutbetalda kostnader 
Upplupna licensintäkter 
Upplupna avtalsintäkter 

647 000 

647 000 

647 000 

2019-12-31 

1 842 530 
343 187 

2 185 717 

1 842 530 
343 187 

2 185 717 

2019-12-31 

4,87% 
21,35% 

2019-12-31 

260 795 
117 993 

10 460 664 

10 839 452 

260 795 
117 993 

13 650 683 

14 029 471 
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2018-12-31 

2 518 078 
-675 548 

1 842 530 

2 518 078 
-675 548 

1 842 530 

2018-12-31 

0% 
0,08% 

2018-12-31 

244 757 
200 068 

11 646 319 
16 896 

12108 040 

244 757 
129 257 

11 646 319 
16 896 

12 037 229 
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Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut 

Koncern 
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 

Moderföretag 
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 

F öretagsi nteckn ing ar 

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen 
Uppi kostnader/förutbet intäkter 
Uppi semesterlöner 
Uppi bonus 

Moderföretaget 
Uppi kostnader/förutbet intäkter 
Uppi semesterlöner 
Uppi bonus 

Not 14 Andelar i koncernföretag 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Förvärv 
-Nedskrivning 
-Aktieägartillskott 

-Vid årets slut 

Redovisat värde vid årets slut 
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2019-12-31 2018-12-31 

562 500 1255944 
1 875 000 2 250 000 

2 437 500 3 505 944 

562 500 1 255 944 
1 875 000 2 250 000 

2 437 500 3 505 944 

2019-12-31 2018-12-31 
5 350 000 5 350 000 

5 350 000 5 350 000 

2019-12-31 2018-12-31 

999 983 225 698 
1 240 509 

479 485 

999 983 1945692 

419 311 225 693 
1 240 509 

479 485 

419 311 1945687 

2019-12-31 2018-12-31 

91 808 50 000 
818 

-30 526 
71 516 

91 808 91 808 

91808 91808 

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 

Antal 
Dotterföretag I Org nr I Säte andelar i % 
Comintelli Sverige AB, 556964-5483, Stockholm 100 
Comintelli lnc.,TaxlD EIN 300993676 Delaware, USA. 100 

2019-12-31 2018-12-31 
Redovisat 

värde 
69474 
22 334 

91 808 

Redovisat 
värde 

69474 
22 334 

91 808 
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Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser koncernen och moderföretag 

Ställda säkerheter 

Panter och därrmed jämförliga säkerheter som 
har ställts för egna skulder och avsättningar 

övriga skulder till kreditinstitut 

Summa ställda säkerheter 

Not 16 Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 

2019-12-31 

5 350 000 

5 350 000 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4 % ) 
i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital 
Nettoresultat i procent av eget kapital. 
Avkastning på eget kapital tidigare år ej i enlighet med formeln. 

\N\ 

2018-12-31 

5 350 000 

5 350 000 
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Not 17 Noter till kassaflödesanalysen - koncern 

Til/äggsupplysningar till kassaflödesanalysen 

Likvida medel 

Koncern 
Följande de/komponenter ingår i likvida medel: 
Banktillgodohavande 

Moderföretag 
Följande de/komponenter ingår i likvida medel: 
Banktillgodohavande 

Betalda räntor och erhållen utdelning 

Koncern 
Erhållen utdelning 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Moderföretag 
Erhållen utdelning 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 

Koncern 
Nedskrivningar 
Orealiserade kursdifferenser 

Moderföretag 
Nedskrivningar 
Orealiserade kursdifferenser 
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2019-12-31 2018-12-31 

1450562 3 420 562 

1450562 3 420 562 

1 155 032 3 411 594 

1 155 032 3 411 594 

-171113 -620 479 

-171113 -620 479 

-172 442 -559 479 

-172 442 -559 479 

-253 356 
98489 445 836 

-154 867 445 836 

-253 356 30 526 
99 808 445 836 

-153 548 476 362 
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Revisionsoeratte se 
Till bolagsstämman i Comintelli AB (Publ.), org. nr 556593-4907 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Comintelli AB (Publ.) för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen . Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

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

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

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

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

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

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

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning , avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

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

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

Revisionsberättelse Comintelli AB (Publ.), org. nr 556593-4907, 2019 

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

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen , 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam 
ansvarig för mina uttalanden. 
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Comintelli AB (Publ.) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

Solna den 2.1 april 2020 

Ut 
Ulf Sundbor 

Auktoriserat evis 

Revisionsberättelse Comintelli AB (Publ.), org. nr 556593-4907, 2019 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag 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 min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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