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Org.nr 556713-7947 
 
 

 

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2017. 

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

 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 550 tkr (2 584 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -419 tkr (-1 004 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,131 kr (-0,309 kr) 

 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 550 tkr (2 584 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -419 tkr (-1 004 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,131 kr (-0,309 kr) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, RescueRunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet 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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Det finns ett talesätt om försäljning som lyder så här: ”- 15 knack, 8 snack och 3 tack”, och vi har 

knackat och snackat mer och mer sedan början på 2016. Så precis som i talesättet är det nu allt fler 

kunder från fler länder som efter att ha snackat också har tackat och lagt order på RescueRunners. 

 

Ni som bl.a. följer bolaget på sociala medier, och har sett den otroligt höga aktivitetsnivån där Safe at 

Sea nu arbetar med kunder, distributörer och partners i 20 länder, och där fler är på väg in. 

 

Tillsammans med våra leverantörer har vi lagt grunden för en produktionskapacitet som på några år 

kommer att kunna växlas upp till en årstakt om 100 båtar, i våra befintliga lokaler. Dessa som vi nu 

bott in oss i, och med det fantastiskt duktiga teamet som ser till att vi kan leverera fler högkvalitativa 

RescueRunners och GuardRunners snabbare och kostnadseffektivare än någonsin tidigare.  

 

Det är roligt att se hur alla delarna börjat falla på plats under första kvartalet. Leverantörerna hjälper 

till att göra oss bättre, internt sätter sig de nya processerna och rutinerna som också gör oss mer 

konkurrenskraftiga. Sist men inte minst, så blir allt fler av våra kunder också våra ambassadörer, som 

i sin tur berättar för andra i branschen och marknadsför hur mycket de uppskattar och har nytta av 

sina Rescue- och GuardRunners. Inte för att vi ber dom, utan för att de själva vill. 

 

Som ni kan läsa i nästa stycke om händelser och aktiviteter har vi fortsatt den höga takten av kund-

och marknadsföringsaktiviteter. Det är härligt att se hur allt utvecklas, men det finns som så ofta ett 

”men” och vårt ”men” är växtvärk. Med etableringen av högre volymer, så är också timing och balans 

alltmer viktig, för att få allt att takta ihop, och det kostar på.  Den stora utmaningen är att fortsätta 

att vara offensiva i säljarbetet, men att inte tappa i uthållighet, samtidigt som vi växer. 

 

Vi ser med tillförsikt framåt och hoppas att ni vill följa oss på vår hemsida, via Facebook, Instagram 

eller twitter! Varmt välkomna att besöka oss på www.safeatsea.se  

 

Kaj Lehtovaara, VD

http://www.safeatsea.se/
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• I januari besökte en kinesisk delegation från ett potentiellt partner-företag oss för att 

inleda förhandlingar om ett samarbete mellan bolagen, på den kinesiska marknaden.  

• Räddningstjänsten Storgöteborg genomförde en veckas tester och utvärdering av 

RescueRunner som framtida verktyg för deras verksamhet. 

• RescueRunner-systemet lyftes fram i norsk TV 9 januari vid invigningen av norska 

Redningsselskapets nya utbildningsanläggning i Horten, Norge. 

• Den tyska livräddningsorganisationen DLRG, fortsätter att investera i RescueRunner och 

beställde i januari ytterligare en båt.  

• Räddningstjänsten i Västervik är första kund att hyra en RescueRunner av oss, för att 

kunna utvärdera RescueRunner-systemet under ett och ett halvt år. 

• Räddningstjänsten i Rana, Norge beställde i början av februari sin första RescueRunner 

och det är den första båt vi levererar med Quick Load System (QLS) på akterdäck. QLS är 

ett nytt snabblastingssystem som enkelt kan installeras för att öka lastförmågan på 

RescueRunner, t.ex. med sig extra utrustning som t.ex. brandpump, sjukvårdsutrustning, 

extra livflottar mm. 

• Distributörsavtal tecknat med EnergiSolution avseende sydostasiatiska marknaden. 

• Demonstration för italienska räddningstjänster genomfördes tillsammans med italienska 

kustbevakningen i Toscana, Italien. 

• Vår norska distributör Hode over Vann AS genomförde en mycket uppskattad utbildning 

och demonstration av RescueRunner-systemet för ett antal norska brannvesen i Bergen, 

Norge.  

• RescueRunner ställdes även ut på Båtmässan i Göteborg i februari, i samarbete med 

Raymarine, en av våra mycket uppskattade samarbetspartners. 

• Norska Redningsselskapet ger oss fortsatt förtroende och beställde en ny RescueRunner 

för leverans 2018, med en option på ytterligare en båt för leverans 2019. 

• I slutet av februari genomförde vår partner i Sydafrika sitt första kundevent i nära 

samarbete med sydafrikanska sjöräddningen NSRI. En demonstration av RescueRunner 

för sydafrikanska sjöpolisen, Water Wings i Cape Town. 

• I mars erhöll bolaget en order värd 2 mkr. från en internationell kund. Denna affären 

omfattas på kundens begäran av sekretess, varför vi inte kan ge ut mer information.  

• Vår norska partner Hode over Vann, genomförde under extrema väderförhållanden (snö 

och is) en demonstration och utbildning i Vestnes för ett antal olika brannvesen med 

mycket lyckat resultat.  

• I mars besökte vi franska räddningstjänster i Paris, Melun, Orleans och Grenoble för att 

demonstrera RescueRunner samt för att ta del av deras specifika operativa behov.  

• I slutet av mars sponsrade vi tillsammans med vår partner en s.k. Enduro-walk anordnad 

av International Police Association (IPA) i Paternoster, Sydafrika för att marknadsföra 

RescueRunner. 
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• Inom ramen för det kunskapsöverföringsprojektet som bolaget genomför med stöd från 

Swedfund, och tillsammans med vår sydafrikanska distributör Southern Power, har vår 

partner genomfört ytterligare ett kundevent, som omgående ledde till förfrågan om två 

båtar från Sydafrika. 

• Polska sjöräddningen har gått ut med en EU-upphandling avseende 7 stycken 

räddningsfarkoster, där RescueRunner av oss bedöms möta kravbilden på ett mycket 

bra sätt.  

• Vårt täta samarbete med DLRG har genererat i ytterligare förfrågningar från deras olika 

stationer, vilka vi har offererat på. 

• Förhandlingar med ny potentiell distributör i Danmark har inletts i april 2018. 

• Förhandlingar med två nya distributörer i Australien pågår. 

• Förhandlingar med ny potentiell distributör i Kina är i sitt slutskede. 

• Operatörsutbildning för Västerviks Räddningstjänst har genomförts i april 2018. 

 

 

• RescueRunner-utbildningar genomförs under maj för både livräddare från tyska DLRG 

samt för svenska och internationella räddningstjänster. 

• 16-18 maj kommer vi tillsammans med DLRG att ställa ut RescueRunner på RETTmobil i 

Fulda, Tyskland. Detta är Europas största mässa riktad mot räddningstjänst.  

• Överlämning av RescueRunner till räddningstjänsten / brannvesenet Mo i Rana, Norge 

30 maj. Eventet innefattar demonstrationer för norska räddningstjänster och även en 

komplett RescueRunnerkurs på plats. Media och kringliggande kommuner är inbjudna 

till detta event. 

• Utställning på HSBO (High Speed Boat Operation Forum) i Göteborg, 4-7 Juni. 

• 31 juli-2augusti ställer vår partner Southern Power ut på Johannesburg Boat Show i 

Sydafrika. 

• Vi deltar på Skånsk Brandskyddsdag den 13 september, Revingehed, Sverige. 

• Den 26-29 september kommer vi delta på Congrès National de Sapeurs-Pompiers, en 

brand-och räddningskongress i Bourg-en-Bresse, Frankrike. 

• 27-28 september deltar vi tillsammans med vår partner Hode over Vann på Brann og 

Redning, en brand-och räddningsmässa på Gardemoen, Norge.  

• Demoturné för franska räddningstjänster samt franska sjöräddningen i oktober 2018 

• 19-21 september ställer vår partner Southern Power ut på Cape Town Boat Show 

• Vi planerar att delta på mässan SKYDD 2018, den 23-25 september i Stockholm.  

• Demoturné planeras i Spanien & Portugal.  

• 12-13 december deltar vi på Forum de Cadre, brand-och räddningsmässa med fokus på 

vattenlivräddning i Valabre, France. 



 

Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947  5(8) 

i sammandrag 

  

 

2018 2017 

Tkr jan-mars jan-mars 

  Q 1 Q 1 

 
    

Råvaror och förnödenheter -972 -717 

Övriga externa kostnader -578 -1 288 

Personalkostnader -1 398 -1 529 

Avskrivningar -27 -41 

Avskrivningar goodwill 0 0 

 
    

 
    

Resultat från finansiella poster -5 -13 

 
    

 
  

Resultat per aktie, kr -0,134 -0,309 

Antal aktier vid periodens slut 3 203 437 3 203 437 

 

i sammandrag 

  

 

2018 2017 

Tkr Jan-mar jan-mars 

  Q 1 Q 1 

 
    

Råvaror och förnödenheter -972 -717 

Övriga externa kostnader -570 -903 

Personalkostnader -1 395 -1 358 

Avskrivningar -27 -32 

 
    

 
    

 
    

Resultat från finansiella poster -5 -10 

 
    

 
  

Resultat per aktie, kr -0,131 -0,336 

Antal aktier vid periodens slut 3 203 437 3 203 437 
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i sammandrag 

  

   Tkr 

    2018-03-31 2017-03-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 74 111 

Materiella anläggningstillgångar 368 288 

Finansiella anläggningstillgångar 20 20 

Summa anläggningstillgångar 462 419 

 
    

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m. 4 239 1 805 

Kortfristiga fordringar 1 194 7 162 

Likvida medel 332 1 405 

Summa omsättningstillgångar 5 765 10 372 

 
    

Summa Tillgångar 6 227 10 791 

 
    

Eget kapital och skulder     

 
    

Eget kapital   2 560 6 081 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 3667 4 710 

 
    

Summa Eget kapital och skulder 6 227 10 791 

 
 

i sammandrag 

 

  Tkr Jan-mar 

  2017 

Ingående eget kapital enligt fastställd   

balansräkning 2 990 

Periodens resultat -430 

Utdelning  

Nyemission  

Övriga förändringar  

Utgående balans 2 560 
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i sammandrag 

  

   Tkr 

    2018-03-31 2017-03-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 74 89 

Materiella anläggningstillgångar 368 288 

Finansiella anläggningstillgångar 70 70 

Summa anläggningstillgångar 512 447 

 
    

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m. 4 239 1 805 

Kortfristiga fordringar 1 156 6 702 

Likvida medel 320 1 140 

Summa omsättningstillgångar 5 715 9 647 

 
    

Summa Tillgångar 6 227 10 094 

 
    

Eget kapital och skulder     

 
    

Eget kapital   2 549 5 977 

Långfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 3 678 4 117 

 
    

Summa Eget kapital och skulder 6 227 10 094 

 
 

i sammandrag 

 

  Tkr Jan-mar 

  2017 

Ingående eget kapital enligt fastställd   

balansräkning 2 968 

Periodens resultat -419 

Utdelning   

Nyemission   

Övriga förändringar   

Utgående balans 2 549 
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Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.  

 

Kvartalsrapport (Q2) 31 juli 2018 
 
 

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 

 

 

 

 

Hisings Backa 2018-04-28 

 

Safe at Sea AB (publ) 

 

 

 

 

 

Kaj Lehtovaara, VD   

Telefon 0303-23 07 10 el. 0735 - 46 67 60 

 

Linda Ahl, vVD och affärsutvecklingsansvarig 

Telefon 0303-230710 el. 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  

 

 

 

 

 


