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2.

Fokus på genomslagskraft
i allt vi gör.

År 2020 påbörjar vi Impact 2024, en resa för att stärka vår genomslagskraft. Både när
det gäller att hjälpa våra kunder att bli ordentligt data-drivna och när det gäller att
hjälpa våra medarbetare att bli ännu skickligare. Genomslagskraft i allt vi gör. Det är vår
strategi för tillväxt.
När vi nu summerar 2020, kan jag konstatera att vi håller vår linje och genomför det
vi sagt. Trots ett år med extraordinära omständigheter som gång på gång prövar vår
uthållighet.
Den extrema framfarten av Covid-19 skakar inte bara om oss och våra kunder, utan hela
världsekonomin. Men mitt i allt detta tar vi oss an större och mer komplexa uppdrag
och levererar på högsta nivå.
En snabb titt på årets siffror bekräftar att vi klarar prövningarna väl. Omsättningen
sjunker med 5 %, men resultatet är nästan nio gånger bättre än 2019.
Bortom dessa siffror finns något ännu viktigare. Vi växer som företag igen och nu
med en mer fokuserad kundbas. Våra medarbetare växer också, såväl i antal som i
kompetenser och mångfald, även vårt nya kontor i Stockholm har kommit igång bra.

För att våra kunder ska kunna genomgå ett skifte och verkligen bli en äkta data-driven
verksamhet krävs kompetenser med både spets och bredd. Det kräver djupa tekniska
kunskaper, skicklighet inom plattformar och skräddarsydd design. Det kräver djup
och skärpa inom data-analys, kunskap inom innovation och affärer och ett starkt driv
att förändra och förbättra. Det här har Stratiteq gott om.
Det kräver också en företagskultur som bygger på att se styrkan i att ha en mångfald
av perspektiv. Med personer som har olika bakgrund, färdigheter och erfarenheter
blir diskussionerna intressantare och leder ofta till bättre och innovativare lösningar.
Stratiteq i ett nötskal.
Under ett stormigt 2020 lyckas vi skapa ett stabilt fundament för vår resa framåt.
Vi visar att vi har uthållighet, även i tuffa tider. Jag är stolt över engagemanget och
beslutsamheten som hela teamet på Stratiteq visar upp, under ett år som utmanar
varenda en av oss, även privat och personligt. Utan detta team hade ingenting av det
vi lyckats med varit möjligt.
Vi är på en resa. Den har bara börjat. Men börjat, det har den verkligen.

Vi säkrar värdet av vårt arbete och stärker samtidigt banden och fördjupar relationerna
med våra kunder. Vi är tacksamma för det förtroende vi får av både gamla och nya.
Frank Hennekens.
Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

Chief Executive Officer.
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Förvaltningsberättelse.
Information om verksamheten.

“

To be successful, you
have to have your heart
in your business and your
business in your heart.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Förvaltningsberättelse.
Om Stratiteq.

Styrelsen och Verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.
Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (KSEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Stratiteq är ett värdestyrt kompetensbolag inom IT

År 2020 är ett år där vi realiserar vår nyetablerade tillväxtstrategi,

konsultbranschen och erbjuder innovativ strategi och teknik

vilket även innebär att vi omstrukturerar vår verksamhet och

(mjukvaruutveckling) för att skapa framåtlutade, data-drivna

organisation.

företag. I en digital värld är ett företags data en mycket värdefull
strategisk tillgång och vi får företags data att jobba för dem. På ett
genomtänkt sätt.
Med de insikter som deras data ger öppnas en ny värld. De
slipper gissa, kan ta smartare beslut, skapa nya intäktsströmmar,
behandla kunder smartare, förutse istället för att bli överraskad och
kapitalisera fullt ut på sina digitala investeringar.
För att nå dit använder vi en effektiv kombination av strategiskt
tänkande och kreativt skräddarsydd utveckling av mjukvara.
Utformningen styrs helt av våra kunders behov och projekten

Vi utmanas av Covid-19-pandemin och upplever att
marknadsbenägenheten för nya investeringar minskar tillfälligt
under andra kvartalet, men bara påverkar oss minimalt under
tredje kvartalet. Försäljning till nya kunder visar sig vara mer
utmanande då både kunder och vi hittar nya sätt att anpassa oss till
den nya situationen.
Vår strategi att bygga långvariga partnerskap med kunder, i
kombination med vår positionering på marknaden, visar sig nu
tydligt extra värdefullt.

genomförs som ett åtagande. När det är färdigt finns vi tillgängliga
för kontinuerlig vidareutveckling och support.

Trots allt ovan får vi förtroende från 17 nya kunder under året såväl
som en organisk tillväxt på 26 nya anställda, medan 15 medarbetare

Vi jobbar med alla typer av företag och organisationer som vill bli

lämnar under samma period.

data-drivna. Men vi fokuserar främst på företag inom tre vertikaler:
kollektivtrafik, tjänster och tillverkning.
Bolaget, grundat 2002, och som blev Stratiteq 2004, har sitt
säte i Malmö men finns även i Stockholm och vi är mer än 100
medarbetare. Namnet Stratiteq är en kombination av strategi och
teknik. Precis den kombination som krävs för att kunna skapa riktig

Flera planerade evenemang och resor avbryts på grund av
pandemin, vilket leder till ytterligare sänkta kostnader under 2020,
utöver de strukturella kostnadsförbättringar som gjordes redan
2019.
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Förvaltningsberättelse.
Stratiteq 2020.

Det är ett omtumlande år vi lägger bakom oss. Men också ett år där vi som
företag tar många viktiga steg framåt.

Tydligare erbjudande.

“

En data-driven verksamhet är en framåtlutad
kombination av affär, teknik och människa. Som
sammanställer all data verksamheten och
kundkontakterna generar. Som får så många
faktabaserade perspektiv som möjligt. Vilket
tillsammans ger hela bilden. Vi levererar projektet
som ett tydligt och kraftfullt åtagande. När det
är klart finns vi tillgängliga för kontinuerlig
vidareutveckling och support.
Kim Hedberg, Head of Strategy & Offerings.

Vår nya strategi, Impact 2024, går ut på att skapa reell genomslagskraft i allt vi
gör.
Att bli data-driven handlar om att använda kraften i data för att skapa
konkurrensfördelar. Vägen dit är att anpassa processer, skapa en data-driven
kultur och att etablera en modern plattformsarkitektur.
Vi hjälper företag att bli data-drivna genom att leverera strategi och teknik
i kombination. Vi jobbar med helheten, för att det är det som skapar
genomslagskraft och gör skillnad. Vi väljer också att i huvudsak fokusera på tre
vertikaler: Kollektivtrafik, tjänster och tillverkning.
När det handlar om samarbeten vill vi göra verklig nytta och vill därför vara en
långsiktig partner. Ett riktigt framgångsrikt samarbete om så här viktiga saker
kräver den sorts djupa och förtjänade förtroende som bara långa relationer kan
ge. Våra kunder ska känna att vi kan dem. Att vi är så införstådda med deras
verksamhet, mål och utmaningar att vi i varje läge kan komma med proaktiva,
insiktsfulla förslag som utmanar dem att bli ännu bättre.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Förvaltningsberättelse.
Stratiteq 2020 forts.

Fler kunder och mer effekt.

Smarta data-drivna koncept förbättrar verksamheten och kundupplevelsen

Vi finns till för att göra våra kunder bättre och under 2020 jobbar vi

resultat.

hårdare än någonsin. Det ger resultat.
Större förtroende.
Under andra halvåret ser vi en fantastisk uppgång i affärer, där företagen
söker en partner som förstår deras sälj- och marknadsnära processer
och utmaningar. Vi får förtroendet att ta ansvar för allt större projekt
för bolag som Cibes, Elfa, TePe och Total Produce. Vi hjälper dem att
utveckla framåtlutade lösningar som effektiviserar arbetet och ger
bättre kontroll och översikt på kunddialoger. Vi hjälper dem också att
kombinera flera datakällor och visualisera resultatet i ett gränssnitt som
tydliggör nya fakta. På så vis blir det enklare att fatta data-drivna och
insiktsfulla beslut.
Skånetrafiken.

i realtid. Vår långsiktiga relation med Skånetrafiken visar återigen tydliga

Höganäs.
Sedan över tio år utvecklar vi lösningar för Höganäs och idag är vi en
partner. Våra skräddarsydda plattformar lyfts över tid över till molnet
och standardiseras gradvis för enklare hantering och kapitalisering.
Vår domänkunskap och strategisk-tekniska kompetens gör att Höganäs
kan känna sig trygga på sin förändringsresa, oavsett organisatoriska
förändringar, pandemier, nya affärsmodeller eller förändrade
kundbeteenden i en digitaliserad värld. Deras önskan om att bli ett datadrivet bolag i både affär och som arbetsgivare är det som driver oss båda
framåt.

“

Biljettsystemet med data-driven analysplattform. Möjligheten för

Vi vill se relationen som ett partnerskap, snarare än en traditionell kund/leverantörsrelation. Då får vi en längre horisont. Och då kan vi åstadkomma betydligt starkare
genomslagskraft. Alla blir vinnare på det och den enskilt viktigaste komponenten för att
det ska ske är förtroende.

resenären att se direkt i appen hur trångt eller glest det är på nästa buss.

Jörgen Rosenlind, Head of Go To Market.

Vårt arbete för Skånetrafiken ger eko i Sverige och även internationellt.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Förvaltningsberättelse.
Stratiteq 2020 forts.

Region Skåne och Covid-19.

Smidigare organisation.

Region Skåne är ett tydligt exempel på nyttan med en lång och
insiktsfull relation. När Covid-19 slår till påverkas hela vården över en

Förenkling.

natt. Det blir nya prioriteringar och nya nyckeltal. Behovet av data och

Under 2020 förenklar vi organisationen genom att gå från tre

uppföljning skjuter i höjden. Det gäller att snabbt kunna utveckla nya

affärsområden till ett enda leveransområde: Go To Market & Development.

lösningar för att följa upp verksamheten utifrån de nya utmaningarna.

På så sätt får vi ett ännu mer gemensamt fokus och får ut maximal nytta

Med vår långa erfarenhet av att jobba med regionen kan vi på kort tid

av varandras kompetenser. Vi jobbar så nära varandra att vi gör varandra

bidra med mycket värde som underlättar deras arbete när det är som

smartare. Det är tillbaka till rötterna i det som alltid har varit idén med

absolut viktigast.

Stratiteq: Att strategi och teknik tillsammans är det som gör skillnaden.
Vinsten med förenklingen är att vi kan göra ännu vassare lösningar för våra

Under 2020 är våra största uppdragsgivare Skånetrafiken, Region

kunder.

Skåne, Securitas och Vattenfall. Vi får också in 17 nya kunder, bland
dem exempelvis Elfa, MKB Fastighet, Region Västmanland och en

Under året sätter vi också upp en helt ny projektledar-organisation (PMO),

större aktör inom tågindustrin.

som samverkar med våra affärsutvecklare och konsulter så tidigt som

“

möjligt i våra affärer. Med detta på plats kommer projektledarna nu in i nya

Under ett år kantat av social distans har vi fått hitta nya vägar att samarbeta i såväl våra
interna team som med våra kunder. Det har varit otroligt lärorikt och även om jag har
saknat mina kollegor mycket så är jag övertygad om att våra nya erfarenheter har gjort
oss starkare.

Marie Önnemyr, Team Manager Development.

projekt betydligt snabbare och kan börja göra nytta direkt.

“

För första gången är Stratiteqs alla projektledare samlade i ett PMO och därmed har vi en ännu
större möjlighet att säkerställa kundnöjdhet och kundnytta. Vi optimerar våra leveranser genom att
projektledaren kommer in tidigt i processen och är en naturlig del redan i presales-arbetet. Andra
positiva effekter är ökad grad av erfarenhets- och kompetensutbyte med kontinuerlig utvärdering och
vid behov implementation av förbättringar.

Karolina Rybak, Head of PMO/Team Manager Development.
Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Förvaltningsberättelse.
Stratiteq 2020 forts.

Ny marknadsföring.

Under hösten genomför vi ett Hackathon tillsammans med Haldex, Region

Med en ny strategi kommer nya lösningar. 2020 är året då vi även

innovation på 24 timmar. Våra kloka medarbetare får insikt i reella problem

tänker nytt i hur vi kommunicerar och marknadsför oss.
Ny profil.
Vi tar fram en ny grafisk profil som förmedlar essensen i vilka vi är –
långt framme i våra professionella tankar, men nära i vår omtanke –
och som berikar resan mot vart vi är på väg.
Nytt fokus.
Vi skiftar också vårt kommunikativa varumärkesfokus. Det är
inte längre lika viktigt att ha en bred kännedom på den generella
marknaden, istället vill vi uppmärksamma de rätta företagen på
hur data-drivna lösningar kan skapa otroliga mervärden och tydliga
framtida konkurrensfördelar.
24h Hackathon.
Våra skickliga medarbetare är grundpelarna i hela vår verksamhet.
Självklart vill vi lyfta deras kreativitet, hantverks-skicklighet och starka
vilja att skapa förbättring hos våra kunder.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

Skåne och Scandinavian Cosmetics och skapar data-driven företagsspecifik
och tillgång till de deltagande företagens data, för att på kort tid hitta
nytänkande och genomförbara lösningar.

“

Årets roligaste måste vara vårt interna Hackathon. På 24 intensiva timmar gör vi en
kraftsamling med team som tar tag i utvalda kunders data-drivna utmaningar, tänker
ut kreativa lösningar, skapar prototyper och konceptuella förslag. Flera av dem kan bli
verklighet!

Goran Vuksic, Technical Manager.

Hello World!
När pandemin sätter stopp för våra lokala live-events, tänker vi nytt. Vi
letar i våra nätverk och startar en digital webcast där vi intervjuar gäster
från hela världen. Det blir en resa i 17 avsnitt som tar oss till Japan, USA,
Bangladesh, Indien, Pakistan, Danmark, Österrike, Tyskland, Turkiet
och slutligen Sverige. Ämnena är innovation, digital transformation,
förändringsledning, teknik, entreprenörskap, ledarskap och företag som
använt ny teknik för att skapa nya affärsmöjligheter. Filmerna läggs upp
på vår webb, Youtubekanal och publiceras via våra sociala medier.
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Förvaltningsberättelse.
Stratiteq 2020 forts.

“

Det är inte ofta vi accepterar nya partners till nätverket men vi
är mycket glada över det här samarbetet. Vi är övertygade om att
Stratiteq kommer att spela en viktig roll för våra medlemmar och
deras verksamheter när det gäller att lyfta diskussionen om hur data
kan möjliggöra nya framtida sätt att arbeta.
Jimmy Oldén, Founder & CEO, Friends of Executive.

Friends of Executive.
En annan höjdpunkt för året är vårt nya samarbete som strategisk partner
till Friends of Executive, Sveriges ledande VD-nätverk.

“

Det är riktigt kul att få hjälpa de framåtlutade medlemsföretagen att upptäcka sina egna
data-drivna möjligheter. Det finns så mycket kunskap, erfarenhet och idéer i rummet när
medlemmarna möts och vi ser verkligen fram emot att visa vad data, när den används som en
strategisk tillgång, kan betyda för ett företags prestationsförmåga och marknadsposition.

Frank Hennekens, CEO.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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“

Förvaltningsberättelse.

En sund strategi och en helt otrolig arbetsinsats av samtliga medarbetare ger oss
ett tryggt resultat trots oroliga tider. Tillsammans gör vi verkligen skillnad.

Räkenskapsåret i korthet.

Johanna Olså, CFO.

26 nya medarbetare, totalt mer än 100.

17 nya kunder.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till drygt 20 MSEK och
kundfordringarna uppgick till drygt 22 MSEK.

Bolaget ökade sitt resultat med cirka 850%
från 983 KSEK till 9 392 KSEK (850%).

EBITDA uppgick till 9,8 MSEK eller ca 7 %.

Ägarförhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till Stratiteq Sweden Holding AB,
org. nr 556822-1310, med säte i Malmö.
Flerårsjämförelse*

2020

2019

2018

2017

2016

139 603 146 612 145 903 138 540 118 532
Nettoomsättning
9 392
983
3 883
9 096
9 031
Res. efter finansiella poster
7,61
Res. i % av nettoomsättningen
6,72
0,67
2,66
6,56
53 164 45 230 47 924 49 964 49 266
Balansomslutning
47,05
40,90
43,12
45,98
38,12
Soliditet (%)
*Definitioner av nyckeltal, se noter

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Förvaltningsberättelse.
Tillväxt.

Vi går in i 2020 med ny strategi, ny
organisation och nya arbetssätt. Trots en
plötslig global pandemi går det vägen. Vi
klarar elddopet och kommer stärkta ur det.
Engagemang. Med den nya organisationen
får vi ett tydligare, mer transparent
samarbete internt, som kommer att gynna
våra kunder externt. Över hälften av
medarbetarna är med i våra helt frivilliga
strategi-workshops.
Rätt uppdrag.
Vi tar oss an allt större uppdrag, där vår
kompetens och erfarenhet kommer mer
till sin rätt. Vi välkomnar också 17 helt
nya kunder, varav elva med tydlig träff i
våra strategiska vertikaler kollektivtrafik,
tjänster och tillverkning.

Nya medarbetare.
Under året välkomnar vi 26 nya
medarbetare, blandat män och kvinnor och
varav flera från andra kulturer. Det berikar
oss. Sammanlagt är vi nu över 100.
Vi växer i Malmö,
vår hemstad där vi redan är stora. Gott
rykte, ökad digital acceleration på grund av
pandemin och riktigt
spännande projekt ger oss stark fart framåt
med kunder från hela Sverige och ett
växande intresse utomlands.

“

Vi rör oss mot att tydligare än någonsin kvalificera
potentiella kunder i förhållande till våra vertikaler. Vi
strävar också efter att de ska uppfylla kriterierna för att
långsiktigt och hållbart kunna växa in i det partnerskap
som vi tror är den bästa vägen till vår ömsesidiga
framgång.

Jörgen Rosenlind, Head of Go To Market.

“

Marknaden rör sig snabbt och många företag känner idag en
oro över hur de bäst ska följa med i utvecklingen. Vi tror att
nyckeln är att ta tillvara på all relevant fakta, data, som oftast
redan finns tillgänglig för att sedan skapa smarta digitala och
analytiska lösningar. Få datan att jobba för dig helt enkelt och
på så vis kunna fatta smartare beslut och även automatisera
uppgifter. De företag som lyckas kommer belönas med mer
innovationskraft och större lönsamhet. Dessutom, förr eller
senare är det här vi alla kommer att behöva vara.

Charlotte Eivesteen, Head of Marketing.
Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Förvaltningsberättelse.
Tillväxt forts.

“

Det är en fantastisk resa Stratiteq genomgår just nu. Att vara en del
av denna resa och framförallt att vara en del av den fantastiska kultur
som råder här är svårt att sätta ord på. Stratiteq är inte bara en fysisk
arbetsplats utan även en speciell plats i mitt hjärta.

Magdalena Carlenhag, UI and Graphic Designer.

Vi ökar i Stockholm,
med nytt och större kontor, på centralt läge, för att växa mer
på denna viktiga marknad. Vi rekryterar en ny regionchef, den
erfarne digitala ledaren Richard Åkerström och går från tre till sju
medarbetare i huvudstaden. Fler är på gång.

“

Stratiteq är på en spännande tillväxtresa som väl möter efterfrågan från både
nya och befintliga kunder, redo att utforska sina datadrivna möjligheter. Jag
ser fram emot att välkomna många nya kollegor, kunder och projekt när vi nu
gör oss redo för att möta framtidens behov.

Richard Åkerström, Regional Manager Stockholm.

“

Branscher förändras och de företag som tar kontroll över sin digitala framtid,
och ser värdet av hur de nyttjar sin data, skapar tydliga konkurrensfördelar.
Med Stratiteqs kunskap kring datadrivna möjligheter i verksamheters alla olika
områden, ser vi en stor potential att hjälpa framåtlutade kunder identifiera
och möjliggöra sin datadrivna resa.

Frank Hennekens, CEO.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Förvaltningsberättelse.
Medarbetare.

Vi är en kunskapspartner till våra kunder
och vår främsta konkurrensfördel är vår
kultur och hur vi jobbar. Samarbetet mellan
våra skickliga medarbetare är det som gör
skillnaden. Det är som en familj.

Familjen under Covid 19. När pandemin slår till och kontoret blir tomt, kör alla ledare
hem till medarbetarna med ett mood booster-kit.

KAP-are. Familjebanden bygger på våra tre
ledord – kompetens, affärsfokus och passion.
Eller KAP, som vi säger själva. Vi är ett
sammansvetsat gäng KAP-are som tar hand
om varandra.

Vi startar ett medarbetarråd, med det stolta namnet Council of Joy & Well-Being.

“

Tanja Duvander, People & Culture Manager.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

Vi genomför vårt årliga interna Q-Conference digitalt, bland annat med komikern Al
Pitcher som hemlig gäst.
Vi fortsätter dela med oss av vår kompetens i det interna eventet KAP-ish.

Jag tror att alla som jobbar med personal- och
kulturfrågor vill kunna säga att företagskulturen
på deras företag är som en familj. På Stratiteq
är det på riktigt.

Vi startar ett omfattande hälso-initiativ med tips på nyttig matlagning, hemmaträning
och gratis PT på onsdagar via app.

“

“

Tack vare KAP-ish har vi ett forum där vi medarbetare har chans att dela med oss av kunskap till
varandra. Det kan vara allt från den senaste tekniken, till tips på work-life balance, eller andra
intressanta ämnen. Det är också ett bra tillfälle att träna på att stå på scen i en miljö där vi alla
känner oss trygga.

Aimen Goitom, Developer.

14.

Förvaltningsberättelse.
Medarbetare forts.

Vi kör igång Lunchslumpen/Fiqaslumpen där medarbetarna
träffas slumpvis över en digital lunch eller fika.
Vi inför en personlig kompetens-pott som varje medarbetare
kan använda som hen vill för att professionellt utveckla sig
ytterligare.
Vi skapar en egen Ledarskapsakademi för alla medarbetare.
Den rullas ut under 2021.
Vi tar fram en uppdaterad Employer Value Proposition för att
bli tydligare med mervärdet av att jobba just hos oss.
Vi tar fram ett nytt helt digitalt kit för både preboarding och
onboarding till nya medarbetare.
Vi genomför vår sju-månaders Trainee Boot Camp, som ger oss
nio nya unga konsulter varav sex kvinnor.

“

Sammanlagt får vi in 26 nyanställda, med många olika bakgrunder. Så vi
byter företagsspråk till engelska.
Att dela med sig av kunskap är en del av vår kultur.
På våra Brown Bag Lunches brukar medarbetarna berätta om exempelvis
nya tekniker och best practices. Under 2020 utvecklar vi konceptet med
att hålla events även på Foo Café, som är ett stort externt forum inom
utvecklar-communityn. Det finns i både Malmö, Stockholm och digitalt
och vi blir partner. Vi genomför två spännande event med inbjudna
gästtalare: Project Fugu and the Future of the Web Platform och Is
Machine Learning Sustainable?

“

Vi är över 70 personer på Development och jobbar med uppdrag som Skånetrafiken,
Securitas, Haldex, Höganäs, Woody och LK Systems. Trots både Covid-19 och
omorganisation under samma år har vi haft klart färre avhopp och mindre sjukfrånvaro
än väntat. Vår kultur och sammanhållning är stark.

Fredrik Töörn, Head of Development.

Stratiteqs Bootcamp gav mig i hög takt kunskap om hur man skapar hållbara
lösningar. Att direkt därefter bli introducerad i ett projekt tillsammans med
kompetenta och passionerade kollegor har hjälpt mig att snabbt växa i min
yrkesroll som konsult.
Oskar Hall, Developer.
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15.

Förvaltningsberättelse.
Företagskultur.

Att göra skillnad.
Stratiteq startade med insikten att det behövs både strategi
och teknik för att lyckas göra verklig, långsiktig skillnad. Den
helhetssynen, samarbetskulturen och höga ambitionsnivån
driver oss än idag. Vi förstår varandra, lär oss av varandra och
blir bättre tillsammans. Detta är i allra högsta grad relevant
också i vår nya strategiformulering, att skapa genomslagskraft.
Eller impact på engelska. År 2024 ska vi nå målet fullt ut och
därför heter strategin just så – Impact 2024.
Vision.
“Sann inverkan i allt vi gör - som lösningspartner för våra
kunder och som ett hem för teknik- och strategihantverkare”.
Uppdrag.
“Vi hjälper våra kunder att bli hållbara datadrivna företag genom leverans av teknik och strategiimplementering för smart
beslutsfattande”.

“

På Stratiteq bygger vi hållbara lösningar tillsammans med meningsfulla
relationer. Alla är unika med olika kompetenser och vi tror på att dela, hjälpa
och växa tillsammans. Och det betyder mycket!
Siddharth Chandrasekhar, Developer.
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Förvaltningsberättelse.
Företagskutur forts.

Ledord.
Competence, Business Focus and Passion. Eller KAP som vi
säger på svenska. (Vi lever våra ledord rätt så fullt ut här på
Stratiteq och kallar faktiskt varandra för KAP internt.)
Delägarkultur.
Mer än hälften av Stratiteqs medarbetare är delägare till
moderbolaget. Det skapar ett naturligt, starkt och långsiktigt
engagemang för bolaget och är en möjlighet som står öppen för
alla medarbetare.
Socialt engagemang för de svagaste.
Vår framgång som bolag skapar möjligheter. Såväl för
medarbetare som för människor i ett större perspektiv. Vi
ser det inte som Corporate Social Responsibility, utan hellre
Corporate Social Engagement. Vi är helst på plats och gör
jobbet. Med effekt, mätbarhet och hållbarhet. Sedan flera år är
vi engagerade i Moldavien, ett av Europas fattigaste länder. I det
första projektet gick vi in med halva finansieringen för att hjälpa
borgmästaren i byn Vatici att starta en mjölkcentral och det
skapade nya jobb i byn.

“

Jag är stolt att jobba på ett företag som har den här nivån av socialt engagemang. Det
märks att engagemanget är äkta och det gör skillnad - både för mig och de vi hjälper.

Ulla Hulthin, Developer.

I vårt nya projekt samarbetar vi med IM, Individuell
Människohjälp. Tillsammans hjälper vi de absolut svagaste
i landet: Ungdomar med funktionsvariationer. De har det
verkligen inte lätt, men nu finns det hopp i byn Razeni.
Projektet har tre ben – yrkesutbildning till serviceyrken,
drift av ett växthus och cateringverksamhet. Ungdomarna får
jobb, finner en plats i livet, rätar på ryggen och får glädje och
självförtroende så det glittrar i ögonen. Nu är det ungdomarna
som hjälper andra. Under pandemin har de tagit vara på
överbliven mat från cateringen och levererat gratis måltider till
de äldre i byn. Det visades till och med på de moldaviska tvnyheterna! Vi hoppas så klart att det ger ringar på vattnet.

“

Pengarna Stratiteq tjänar är en möjliggörare. För oss och för andra.

Johanna Olså, CFO.
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Förvaltningsberättelse.
Företagskutur forts.

“

Vi är bara glada och stolta över den här
möjligheten att få hjälpa till och göra skillnad.
Stefan Hult, Senior Business Consultant.

På hemmaplan bjuder vi på vår kunskap och tid för att hjälpa
organisationen Drivkraft. Utmaningen är att hundratals grundskolelever i
Skåne behöver läxhjälp för att lyckas i skolan. Men med pandemin blir det
svårt för elever och läxhjälpare att träffas. Vi hjälper därför till med att sätta
upp Microsoft Teams med fria licenser, teknisk expertis och guidning för
Covid-säker läxhjälp både enskilt och i grupp.

“

Tänk dig att du är 12-15 år och har svårt att lära dig ett viktigt skolämne. Plötsligt får du
hjälp och hopp av en omtänksam läxhjälpare. Och sedan tas allt bort från dig igen. Det
här samarbetet med Stratiteq är så otroligt viktigt för både elever, familjer och frivilliga
läxhjälpare i dessa svåra tider.

Jessica Grundström, vd Drivkraft.
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Förvaltningsberättelse.
Utveckling och framtid.

Det strategiska arbete som påbörjades
2019 och realiserades 2020 fortsätter med
oförminskad kraft.
Nya medarbetare.
Vi ska växa i både Malmö och Stockholm.
Målet är att öka med 25% innan året är slut.
Inte för siffrans skull. Utan för att det är
inspirerande att få in ännu mer kompetens
i bolaget samtidigt som vi blir ännu bättre
på att hand om våra kunder. Redan i januari
2021 är vi fem nya.
Ny ledarskapsakademi.
Under 2021 rullar vi ut vår egen
Ledarskapsakademi för alla medarbetare.
Nya uppdrag inom CRM.
Vi har djup kunskap om att hjälpa företag
att maximera nyttan av sina digitala CRMsystem, vilket också är ett viktigt steg på
vägen mot att bli data-driven. Flera konkreta
projekt startar redan i början av 2021.
Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

Ny nivå på projekt.
Under 2021 genomför vi ett antal omvälvande
projekt med maximal genomslagskraft. Region
Skånes informationsstrategi är ett bra exempel.
Här tar vi tar ett samlat grepp och ser över hela
informationsstrategin. Det vill säga hur regionen
ska se på sin information och hur de ska jobba
med sin data för att få ut hela värdet av den, så
att den kan förbättra verksamheten. Vårt jobb
ska mynna ut i en konkret informationsstrategi
och plan som täcker i princip all information
och implementeras så att den tillgängliggörs för
användning. Ny teknik ska se till att regionen
ligger i framkant och får allting att fungera
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
Verksamheten har utvecklats enligt plan under
inledningen av 2021.

“

Årets resultat är ett kvitto med mersmak. Trots
allt det ofattbara som händer runt omkring
oss kan vi tydligt se att vi, som företag, är på
rätt väg. Resultatet är också ett tydligt tecken
på våra fantastiska medarbetares sammanlagda
kunskap och vilja. Jag har sett med egna
ögon hur vi blir som en ostoppbar kraft i vår strävan
att hjälpa våra kunder när vi fokuserar tillsammans.
Vi har vår starka kultur, gemenskap och hjärta. Vi
har strategi, teknik, agilitet och kvalitet i samklang.
Och resan har som sagt bara börjat.

Frank Hennekens, CEO.

19.

Förvaltningsberättelse.
Förändringar i eget kapital.
Aktiekapital

Övrigt bundet eget kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Årets resultat

Summa fritt
eget kapital

113

21

Belopp vid årets ingång

10 486

896

11 382

Resultatdisp. enl. beslut
av årsstämma:

896

-896

0

Utdelning till aktieägare

-800

Årets vinst
Belopp vid årets utgång

113

21

10 582

-800
5 941

5 941

5 941

16 523

Resultatdisposition (kronor).
Förslag till disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets resultat

10 582 151
5 941 473
16 523 624

till aktieägarna utdelas

8 000 000

i ny räkning överföres

8 523 624
16 523 624

Förslag till beslut om vinstutdelning.
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 8000 000,00 kr. vilket motsvarar 7 092,19 kr. per aktie.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om betalningsdag. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar
inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling. Beträffande bolagets resultat och
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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20.

Resultaträkning.
Not

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2

139 603

146 612

139 603

146 612

-26 816

-32 355

3, 4

-14 518

-16 417

5

-88 500

-96 465

-377

-377

-130 211

-145 614

9 392

998

-0
0

-15
-15

9 392

983

-2 600

-600

852

1 000

-16

-14

-1 764

386

7 628

1 369

-1 687

-473

5 941

896

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Material och främmande tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Lämnade koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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21.

Balansräkning.
Not

2019-12-31

2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

7

479

761

479

761

8

103

8

103

0

0

244

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

244

0

Summa anläggningstillgångar

731

864

22 436

29 894

Aktuell skattefordran

1 956

3 119

Övriga fordringar

1 656

276

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

2 962

6 095

3 111

3 178

32 121

42 562

20 312

1 804

Summa kassa och bank

20 312

1 804

Summa omsättningstillgångar

52 433

44 366

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

9

Andelar långfristiga fordringar

10

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

Summa tillgångar

13

53 164

45 230

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

22.

Balansräkning forts.
Not

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital.
Bundet eget kapital
113

113

21

21

134

134

10 582

10 486

5 941

896

Summa fritt eget kapital

16 523

11 382

Summa eget kapital

16 657

11 516

Periodiseringsfond

10 637

8 889

Summa obeskattade reserver

10 637

8 889

902

1 726

4 969

2 026

16

14

4 713

4 633

15 270

16 426

Summa kortfristiga skulder

25 164
870
53

24230
825
45

Summa eget kapital och skulder

53 164

45 230

Aktiekapital

12

Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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23.

Kassaflödesanalys.
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

9 392

998

377

377

-0

-15

-524

-3 488

9 245

-2 128

2020-12-31

2019-12-31

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

7 458

984

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

1 819

783

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

2 943

-3 223

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-1 897

2 832

Kassaflöde från den löpande verksamheten

19 568

-752

Den löpande verksamheten.

Not

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Not

Investeringsverksamheten

Not

2020-12-31

2019-12-31

Ny utlåning till utomstående

10

-244

0

-244

0

-16

-14

Utbetald utdelning

-800

-2 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-816

-2 814

18 508

-3 566

1 804

5 370

20 312

1 804

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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24.

Noter.
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning.

Pågående tjänsteuppdrag.
Uppdrag på löpande räkning
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att
arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Fordringar.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning.
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om
ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid

Inventarier, verktyg och maskiner

Immateriella anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande
nyttjandeperioder tillämpas:

leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
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Antal år:
5

Antal år:
5

25.

Noter forts.
Leasing.
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de
ekonomiska 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.
Leasetagare.
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas
som tillgång och skuld i balansräkningen.
Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens
verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda
vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta
och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla
avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna
uppkommer.
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Samtliga av bolagets leasingavtal är operationella.
Inkomstskatt.
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad
finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det
skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader
hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller
joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära
skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader
som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den
första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga
transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat
resultat utgör inte heller temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt
att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Företaget har inga temporära skillnader förutom de som återspeglas
i obeskattade reserver. Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till
obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas
med bruttobeloppet i balansräkningen.

Not 2

Upplysningar till enskilda poster.
Inköp och försäljning inom koncernen
Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej förekommit.

26.

Noter forts.
2020

2019

7 244

7 744

Inom 1 år

6 522

6 101

Mellan 2 till 5 år

9 121

5 067

15 643

11 168

2020

2019

160

158

51

75

211

233

Not 3

Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 4

Ersättning till revisorer

Revisorerna Syd
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med
revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant
som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
2020

2019

Medelantal anställda har varit

98

105

varav kvinnor

26

29

varav män

72

76

Not 5

Personal

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
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27.

Noter forts.

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

2020

2019

4 325

3 852

1 015

1 261

5 340

5 113

54 327

58 956

6 205

7 422

60 532

66 378

19 748

22 021

Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala kostnader

2020

2019

-1 687

-473

-1 687

-473

Resultat före skatt

7 628

1 369

Skattekostnad 21,40% (21,40%)

-1 632

-293

Ej avdragsgilla kostnader

-40

-128

Schablonintäkt periodiseringsfond

-10

-10

Not 6

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Avstämning av effektiv skatt

Skatteeffekt av:

Tillägg på återförd periodiseringsfond

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter

4

4

Skatt hänförlig till tidigare år

varav kvinnor

0

0

Summa

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

1

1

varav kvinnor

0

0
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-5

-7

0

-35

-1 687

-473

28.

Noter forts.

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 410

1 410

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 410

1 410

Ingående avskrivningar

-649

-367

Stratiteq Denmark ApS

Årets avskrivningar

-282

-282

29 32 36 90

Utgående ackumulerade avskrivningar

-931

-649

479

761

Not 7

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

Utgående redovisat värde

Not 9

Andelar i koncernföretag

Företag
Organisationsnummer

Säte

Antal/Kap.
andel %

2020-12-31

2019-12-31

Redovisat
värde

Redovisat
värde

100

0

0

0

0

Ingående anskaffningsvärde

159

159

Försäljningar/utrangeringar

-159

0

0

159

-159

-159

159

0

Köpenhamn

100,00%

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 384

1 384

Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 384

1 384

Försäljningar/utrangeringar

Ingående avskrivningar

-1 281

-1 187

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

-159

-95

-95

Utgående redovisat värde

0

0

-1 376

-1 281

8

103
2020-12-31

2019-12-31

0

0

Lämnade depositioner

244

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

244

0

Utgående redovisat värde

244

0

Not 8

Inventarier, verktyg och installationer

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Dotterbolaget har satts i konkurs under året.

Not 10

Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde
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29.

Noter forts.

2020-12-31

2019-12-31

Förutbetalda licenskostnader

927

974

Förutbetald hyra

982

781

1 202

1 423

3 111

3 178

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda kostnader

Not 12

Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier

Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång

1 128

100,00

Antal/värde vid årets utgång

1 128

100,00

Not 13

Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade kostnader
Förutbetalda licensintäkter
Övrigt

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

2020-12-31

2019-12-31

3 000

3 000

2020-12-31

2019-12-31

12 999

13 228

1 317

1 360

954

1 838

15 270

16 426

Not 15

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets resultat
Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst
årets resultat

10 582
5 941
16 524

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas

8 000

i ny räkning överföres

8 524
16 524

Not 16

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar

2020-12-31

2019-12-31

3 500

3 500

0

0

Skulder för vilka säkerheter ställts
Checkräkningskredit, utnyttjat belopp

30.

Noter forts./Underskrifter.
Not 17

Koncernförhållandenleasing

Bolaget är helägt dotterbolag till Stratiteq Sweden Holding AB,
org.nr. 556822-1310, med säte i Malmö.
Not 18

Definition av nyckeltalleas-

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Malmö 2021-03-02

Franciscus Hennekens

Hans Iakob Estrup

Verkställande direktör

Jesper Jelmteg

Jan Landelius

Johan Ahlkvist

Min revisionsberättelse har lämnats den 4 mars 2021.

Catharina Clemensson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse.
Till bolagsstämman i Stratiteq Sweden AB
Org.nr. 556622-2682
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stratiteq Sweden
AB för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5-31 i detta
dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Stratiteq Sweden ABs finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

Jag är oberoende i förhållande till Stratiteq Sweden AB 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 upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisionsberättelse.
Revisorns ansvar

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.

som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för

som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

grund i årsredovisningen.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme

direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

Dessutom:

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i

betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste

utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana

att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.

en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till

väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.
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Revisionsberättelse.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och

Grund för uttalanden

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Jag är

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

oberoende i förhållande till Stratiteq Sweden AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland

Uttalanden

annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision

de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på

av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stratiteq

storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och

Sweden AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande

ställning i övrigt.

bolagets vinst eller förlust.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Stratiteq Sweden AB. Org.nr. 556622-2682.

medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisionsberättelse.
Revisorns ansvar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse

i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är

vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt

ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är

med aktiebolagslagen.

förenligt med aktiebolagslagen.

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

Malmö den 4 mars 2021

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
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Catharina Clemensson
Auktoriserad revisor
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