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Org.nr 556713-7947 

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2018. 

Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 3 904 tkr (5 866 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 951 tkr (-830 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,433 kr (-0,260 kr) 

• Soliditet 60,4% (35,4%) 

• Kassalikviditet 64,7% (94,3%) 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 784 tkr (3 316 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -418 tkr (-399 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,093 kr (-0,120 kr) 

• Soliditet 56,3% (35,4%) 

• Kassalikviditet 85,4% (94,3%) 

 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 3 904 tkr (5 866 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 950 tkr (-796 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,433 kr (-0,250 kr) 

• Soliditet 60,4% (37,3%) 

• Kassalikviditet 62,8% (92,8%) 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 784 tkr (3 316 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -417 tkr (-376 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,093 kr (-0,120 kr) 

• Soliditet 56,3% (37,3%) 

• Kassalikviditet 83,8% (92,8%) 
 

 

 

 

 

Safe at Sea AB tillverkar och säljer de unika sök- och räddningsbåtarna RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och 

GuardRunner, som förmodligen är de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Bolaget 

har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008. 
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Jag hade hoppats på att nu vid rapporteringen av Q2 kunna glädja med positiva besked i någon av 

de pågående större affärerna, men vi kommer att behöva avvakta ytterligare för att nå beslut i dessa 

affärer. Under perioden så har vi haft framgång i ett antal mindre affärer, men dessvärre så försköts 

ett par affärsavslut och förhandlingar in i juli vilket resulterar i att bolaget för andra kvartalet 

redovisar ett negativt resultat om -417 KKR (2018: -399 KKR). Hade avsluten kommit som planerat 

hade vi nått ett nollresultat. 

 

Under kvartalet har vi arbetat vidare för att reducera bolagets kostnadsbild. Vi har genomfört 

förändringar som under senare delen av Q2 började ge effekt. När vi nu träder in i Q3 så har vi med 

en reducerad kostnadsbild avsevärt förbättrat våra möjligheter till ett bättre resultat.  

De distributörer som vi knöt till oss under Q1 och tidigt i Q2 är mycket ambitiösa så med vår support 

är förhoppningen att under Q3 och Q4 få de första lite större beställningarna. Vi har i Kina, 

Shanghai, nyligen genomfört utbildning och marknadsaktiviteter med vår kinesiska distributör, WR 

Leading. Marknaden hyser en mycket stor potential och efter vårt besök på plats har vi en god 

känsla och förhoppningar om att lyckas skapa volymförsäljning. Vi kommer i augusti att genomföra 

motsvarande utbildning och marknadsarbete på plats i Saudiarabien med vår distributör Alkhorayef 

Commercial Group.  

 

Att knyta distributörer till bolaget för att bearbeta främmande marknader är prioriterat och arbetet 

fortgår i linje med vår tillväxtagenda. Vi har nyligen tecknat ett LoA (Letter of Authorization) med en 

aktör i Turkiet och med en aktör i Vietnam, båda syftar till bearbetning av en specifik kund med 

ömsesidig ambition av att ingå fullvärdigt distributörsavtal.  

En annan mycket intressant marknad är Italien där vi under Q2 har haft hög aktivitet och frekvent 

kontakt med vår lokala representant. Här bedömer vi oss ha en fin möjlighet till affär under 2019.   

 

De affärer som vi under året har vunnit har samtliga varit prognostiserade i vår offertstock, det är en 

positiv indikation på att vår offertstock är av god kvalité. Med hjälp av våra nya distributörer så är vår 

förhoppning att fortsätta öka vår kvalitativa offertstock. Vi har under perioden tappat enstaka 

mindre offerter men med tillförseln av nya offerter så bibehåller vi offertstockens storlek och 

kvalitet. 

 

Arbetet med att utveckla ElEcoRunner går framåt och bolaget har nyligen beviljats 

innovationsbidrag från ALMI. Projektet har mottagits mycket väl och utvecklingen kommer att 

accelerera under sensommaren. Vi går nu in i en utvecklingsfas där vi tillsammans med kund tar 

fram en färdig båt som kan ge proof of concept och bevisa önskad kapacitet. Detta är väsentligt då 

europeiska storkunder bekräftat såväl efterfrågan som köpintresse för ElEcoRunnern-systemet. 

 

SOLAS-projektet fortgår också enligt plan så efter semesterperioden kommer arbetet att löpa 

parallellt med ElEcoRunner-projektet. I SOLAS-projektet är vi beroende av extern kompetens och 

support vilket tvingar oss att anpassa oss tidsmässigt till efter semesterperioden. 

 

Henrik Hartman, CEO 
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• 

• Lansering SafeRunner i Horten, Norge, 9 april. 

• Lansering SafeRunner i Göteborg, Sverige, 11 april. 

• Utställning och demonstration på Västervik Brand och Räddningsmässa 247, 8 maj. 

• RettMobil Rescue and Mobility mässa, Fulda, Tyskkand, 14–17 maj. 

• Demonstration på Ringerike Brann og Redning för flera olika norska brannvesen 27 Maj. 

 

• Utbildning för vår kinesiska distributör WR Leading samt myndighetskunder i Kina, 3-13 juli. 

• Möte med möjlig leverantör av batteri och motor till ElEcorunner, 2 juli. 

• Möte med italiensk myndighetskund inför upphandling av större båtar med RescueRunner 

som ”daughter crafts” monterad ombord på dessa, 3 juli. 

• 

• Svenska Livräddningssällskapet använder både Rescuerunner och SafeRunner som 

säkerhetsbåtar vid olika simevent men även för att testa och utvärdera internt inom SLS 28 

juli-31 augusti. 

 

• Utbildning av vår saudiarabiska distributör Alkhorayef Marine Group 18-23 augusti. 

• Hode over Vann AS, vår norska leverantör genomför en omfattande demotur hos norska 

brannvesen 26 juli-9 augusti. 

• Besök på Oppdrettsmässan (fiskeodling) Aquanor i Trondheim, Norge 20 augusti. 

• Demonstration för rumänska myndigheter tillsammans med vår rumänska 

samarbetspartner. 

• Utställning på Skånsk Brandskyddsdag, 12 september. 

• Utställning på Brann og Redningsmässan, Gardemoen Norge,26-27 sept. 

• Demotur Tyskland, oktober. 
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i sammandrag     

o 2019 2018 2019 2018 2018 2017 

Tkr april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec jan-dec 

  Q 2 Q2 Q 1-2 Q 1-2 Q 1-4 Q 1-4 

             

        

Råvaror och förnödenheter -928 -1 260 -1280 -2 232 -4 691 -3 159 

Övriga externa kostnader -716 -992 -1 425 -1 572 -2 591 -4 594 

Personalkostnader -1 481 -1 432 -3 031 -2 830 -5 466 -5 974 

Avskrivningar -60 -34 -114 -60 -126 -152 

Avyttring inventarier 0 0   0 -5 

             

             

Resultat från finansiella poster -17 3 -5 -2 -36 -39 

             

       

Resultat per aktie, kr -0,093 -0,120 -0,433 -0,260 -0,436 -1,28 

Antal aktier vid periodens slut 4 499 226 3 203 437 4 499 226 3 203 437 4 499 226 3 203 437 

 1 

 

i sammandrag   
 

 2019 2018 2019 2018 2018 

Tkr april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

  Q 2 Q2 Q 1-2 Q 1-2 Q 1-4 

           

      

Råvaror och förnödenheter -928 -1 260 -1280 -2 232 -4 691 

Övriga externa kostnader -715 -992 -1 424 -1 563 -2 595 

Personalkostnader -1 481 -1 409 -3 031 -2 805 -5 440 

Avskrivningar -60 -34 -114 -60 -126 

Avyttring inventarier 0 0   0 

           

           

Resultat från finansiella poster -17 3 -5 -2 -36 

           

      

Resultat per aktie, kr -0,093 -0,120 -0,433 -0,250 -0,431 

Antal aktier vid periodens slut 4 499 226 3 203 437 4 499 226 3 203 437 4 499 226 
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i sammandrag    

    

Tkr    

  2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

     

     

Immateriella anläggningstillgångar 30 64 24 

Materiella anläggningstillgångar 675 358 32 

Finansiella anläggningstillgångar 20 20 310 

       

      

Varulager m.m. 2 046 3 274 1 944 

Kortfristiga fordringar 1 590 2 024 939 

Likvida medel 264 366 2 756 

5 639 

       

       

      

       

Eget kapital   2 001 2 162 3 986 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 2 624 3 944 2 009 

       

Summa Eget kapital och skulder 

 

 

i sammandrag  

  
Tkr  

  
2019-06-30  2018-06-30 

 
2018-12-31 

 

      

Periodens resultat -1 951 -830 -1 938 

Utdelning    

Nyemission   2 975 

Övriga förändringar    
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i sammandrag    

    

Tkr    

  2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

     

     

Immateriella anläggningstillgångar 30 64 46 

Materiella anläggningstillgångar 675 358 310 

Finansiella anläggningstillgångar 70 70 70 

       

      

Varulager m.m. 2 046 3 274 1 944 

Kortfristiga fordringar 1 590 1 985 900 

Likvida medel 264 78 2 744 

3 900 5 337 5 588 

       

       

      

       

Eget kapital   2 051 2 173 4 005 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 2 624 3 656 2 009 

       

 

 

i sammandrag  

  
Tkr  
  2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

      

Periodens resultat -1 950 -795 -1 938 

Utdelning       

Nyemission      2 975 

Övriga förändringar       
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG 

I sammandrag 2019 2018 

Tkr jan-juni jan-juni 

  12 mån 12 mån 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Rörelseresultat -1 945 -793 

Justering poster som inte ingår i kassaflödet 114 60 

Erhållna räntor m.m. 0 0 

Erlagd ränta -4 -2 

Betald inkomstskatt 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

före förändring av rörelsekapital -1 835 -735 

   

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   

Varulager/pågående arbete -102 -1 543 

Kundfordringar -561 -922 

Övriga kortfristiga fordringar -128 363 

Leverantörsskulder 309 730 

Övriga kortfristiga skulder 305 165 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 012 -1 942 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av koncessioner, patent, licenser mm 0 0 

Förvärv av patent 0 0 

Förvärv av inventarier, verktyg och 
installationer 463 196 

Försäljning av inventarier, verktyg och 
installationer 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 196 196 
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Årets nyemissioner 2 975 0 

Upptagna kortfristiga lån 0 0 

Betalda kortfristiga lån 0 0 

Betalda långfristiga lån 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 975 2 975 

Periodens kassaflöde -2 880 -2 138 

Likvida medel vid periodens början 3 144 2 216 

Likvida medel vid periodens slut 264 78 

 
 
FINANSIELLA NYCKELTAL – MODERBOLAG 

 I sammandrag 2019 2018 

  jan-juni jan-juni 

Rörelsens intäkter, tkr 3 536 5 866 

Soliditet, %   

(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)   

Kassalikviditet, %   

(Omsättningstillgångar, exklusive lager 
dividerat med kortfristiga skulder)   

Bruttovinstmarginal, % 90,8 94,0 

Resultat per aktie, kr -0,385 -0,259 

Antal aktier vid periodens slut 4 499 226 3 203 437 
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Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.  
 

 
 

 

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 

 

 

 

 

Göteborg 2019-07-31 

 

Safe at Sea AB (publ) 

 

 

 

 

 

Henrik Hartman, VD   

Telefon 0763-03 03 05 

henrik.hartman@safeatsea.se 

 

Linda Ahl, informationsansvarig marknad-och affärsutveckling 

Telefon 0763-16 04 70 

linda.ahl@safeatsea.se   

 

 

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.aktietorget.se samt hos bolaget. 

 

Safe at Sea AB (publ) 

Importgatan 15F 

422 46 Hisings Backa 

Telefon: +46 (0)303 23 07 10 

Telefax: +46 (0)303 23 07 01 

www.safeatsea.se 

E-mail: invest@safeatsea.se  

 

 


