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FÖRKORTNINGAR
API  = ”Application programming interface” (gränssnitt för applikationsprogrammering)
BFNAR = Bokföringsnämndens allmänna råd
B2B = ”Business to Business” (marknadsstrategi för varor/tjänster mellan företag)
B2C = ”Business to Consumer” (marknadsstrategi för varor/tjänster mellan företag  

  och konsumenter)
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INLEDNING OCH SAMMANFATTNING AV 2020

Q1
• Den andra delen (2020/2023) av personalop-

tionsprogrammet vilket ursprungligen lanserades 
i december 2018 resulterade i att 82,13% av totala 
antalet optioner tecknades.

• Urb-it täcker nu samtliga DHL Serviceställen inom 
vårt operativa område

• Urb-it nådde ny toppnotering i antal leveranser på 
Alla Hjärtans Dag 2020, en ökning med 252% jäm-
fört med samma dag föregående år.

• Urbit London LTD ingick partnerskap med  
Coco Di Mama vilket möjliggjorde för londonbor  
att få utsökt italiensk mat leverade till sina hem.

Q2
• Urb-it anslöt sig till LVMH La Maison des Startups 

accelerationsprogram i Station F, Paris. Programmet 
har redan resulterat i ett antal potentiellt viktiga 
partnerskap i Frankrike samt på europeisk nivå.

• Efter ett antal lyckade pilotproject med DHL 
Frankrike är Urb-it nu en fullständig partner till DHL 
i Paris.

• Urb-it nådde en ny toppnotering i antal leveranser 
under ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen ökade 
med 109% jämfört med föregående rekordkvartal 
(Q1 2020). All ökning kom från våra fokusmarknader 
Frankrike samt England.

Q3
• Leveranserna under Q3 ökade med 311% jämfört 

med samma kvartal 2019.
• Under september signerade Urb-it avtal med  

DHL Express Frankrike för att kunna leverera  
”zero carbon last-mile deliveries” till DHL kunder  
i Frankrike. De nya DHL hubbarna i Frankrike är  
nu operationella och redo för den kommande  
högsäsongens leveransvolymer.

• Nedläggningen av den svenska operativa verksam-
heten blev klar under Q3 vilket leder till lägre OPEX 
om ca 1 500 TSEK per kvartal.

• Kvittningsemissionen vilken Urb-it ABs styrelse 
beslutade om 10 juni 2020 fulltecknades samt 
genomfördes under den första veckan i juli. 

Q4
• I november tilldelades Urb-it, B Corporation certi-

fiering för sin påverkan och ständiga förbättringar 
inom hållbar logistik. Urb-it gör nu sällskap med den 
snabbt växande rörelsen av mer än 3 500 certifierade 
B Corporation bolag över 150 olika industrier i  
74 länder vilken inkluderar bolag som Patagonia, 
Ben & Jerry’s och The Bodyshop.

• Urb-it ingick i ett strategiskt partnerskap med 
ledande orderhanteringsplatformen, Fluent 
Commerce. Urb-it och Fluent Commerce kommer 
tillsammans att möjliggöra för handlare att skapa en 
sömlös, hållbar och enhetlig kundupplevelse på alla 
plattformar.

• Urb-it välkomnar partnerskap med SmartFreight för 
att ge handlare en hållbar och innovativ och modern 
transporthanteringslösning.

• Urb-it ingår i partnerskap med Primis Communica-
tions för att erbjuda ledande europeiska handlare 
en intäktsbringande ”efter-köps” upplevelse.

• Under december beslutade Urb-its styrelse om en 
riktad nyemission avhängigt godkännande från en 
extra bolagssstämma vilket till bolaget inbringade 
82 MSEK. Emissionen resulterade i en ökning med 
41 000 000 aktier, och det totala antalet aktier 
uppgår därefter till 194 229 084 st. Aktiekapitalet 
ökar från 5 026 773 SEK till 23 813 306 SEK.

• Urb-it och multi-kanaltransport, beställnings- samt 
lagerleverantören, Despatch Cloud har aviserat 
ett nytt partnerskap för att erbjuda handlare en 
enhetlig e-handelsupplevelse. Samarbetet kommer 
att ge handlarna totalintegrerad beställnings- samt 
lagerlösning med ökad hållbar leveranskapacitet.

• Urb-it och e-handelsuppfyllelse- samt distribu-
tionsspecialisten Ecom Hub ingår i ett partnerskap 
för att erbjuda handlare en ”end-to-end” lösning för 
att uppfylla en ”grön” distribution inom ”Last-mile”  
i London. 
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VD HAR ORDET

Det är nu en kliché att säga att 2020 saknar motstycke, 
men COVID-19-krisen har vänt miljontals människors 
vardag över hela världen upp och ner och visat vårt 
samhälles sårbarhet. Även om 2020 har varit ett år som 
inget annat har det också visat vår motståndskraft och 
förmåga att anpassa oss till en ny verklighet.

Pandemin har nu pågått tillräckligt länge i många 
länder för att väsentligt skaka om detaljhandeln. Den 
senaste tidens kollaps av varumärken som Arcadia och 
Debenhams i Storbritannien har gett oss en tydlig bild 
av den tuffa framtiden som detaljhandeln står inför. 
Vad som har blivit tydligare är dock den plötsliga över-
gången till e-handel i detaljhandeln, och med detta en 
snabb förändring av konsumenternas köpbeteende 
och preferenser.

Regeringarnas tuffa restriktioner som har varit nästan 
konstanta under de senaste 12 månaderna har inne-
burit att många konsumenter har blivit mer beroende 
av handel på nätet och med hopp om en bekväm, 
pålitlig och snabb shoppingupplevelse - hela vägen 
från köp till hemleverans.

Beteendeförändringarna kommer att omforma kon-
sumenternas beslutsvanor och företag kommer att 
behöva anpassa sig snabbt. Detaljhandelsbranschen 
måste snabbt dra nytta av det förändrade konsument-
beteendet för att förbli relevanta och, ännu viktigare, 
lönsamma. Detaljhandlarna är nu beroende av logis-
tikföretag och leveransupplevelsen för att bibehålla 
positiv varumärkesexponering mot slutkonsumenter-
na. Jag tror att framtiden för logistik kommer att vara 
mer än bara en enkel, kostnadsbesparande, leverans 
av paket. Leveransen och den sista delen av shopping-
upplevelsen är och kommer att vara allt viktigare under 
de kommande åren. Detaljhandeln måste nu ta tillfället 
i akt och använda den som en konkurrensfördel för att 
vinna konsumenterna och samtidigt vara relevanta.

Som ett grönt logistikföretag och Certified B Corpora-
tion ™ tillhandahåller vi leveranslösningar som priorite-
rar kunden och planeten. Vi är inte bara intresserade av 
att gå från punkt A till punkt B. Var och en av våra leve-
ranser, som drivs av innovativ leveransteknik, är snabb, 
pålitlig och kanske viktigast, utsläppsfria. Efterfrågan 
på våra hållbara leveranslösningar är stark och det rå-
der ingen tvekan om att detta kommer att fortsätta till 
2021. De senaste siffrorna talar för sig själva och trots 
avvecklingen av vår svenska verksamhet i juli var 2020. 

ett rekordår för Urb-it där vi uppvisade en   nettoom-
sättningstillväxt på +184% jämfört med 2019.

Till och med mitt i en pandemi, förblev vi trogna vår 
vision - “to transform logistics with a human service 
that fights for the health of our cities”. Under Q4 fick 
vi B Corporation-status på grund av vår inverkan och 
kontinuerliga innovation inom hållbar logistik. Jag är 
stolt och hedrad över att Urb-it nu ingår i ett nätverk av 
företag som uppfyller högsta standard för sociala och 
miljömässiga resultat.

Årets sista kvartal blev ett rekordkvartal. Vårt sam-
arbete i Frankrike med DHL Express och LVMH La 
Maison des Startups acceleratorprogram blomstrade 
omedelbart och skördade stor framgång som ledde till 
en ökningen av nettoomsättning med +165% under Q4 
2020 jämfört med Q4 2019, och exklusive den avveck-
lade svenska verksamheten var tillväxten 221%.

Efter att ha lyckats stärka kassan med 82 miljoner 
kronor går vi nu in i 2021 med stark affärsmoment och 
ambitiösa tillväxtplaner. Under den första månaden av 
det nya året utvidgade vi vår verksamhet till ytterligare 
två städer i Storbritannien och i Frankrike startades 
ett lukrativt partnerskap med postjätten ”Le Groupe 
La Poste”. Vårt dedikerade team har byggt upp ett 
starkt nätverk av strategiska partners, och med det 
kommer vi att diversifiera och utöka våra tjänster 
över Storbritannien och Frankrike. Det finns en stor 
möjlighet framöver när vi fortsätter att förändra den 
urbana logistiken och förblir väl positionerade för att ta 
marknadsandelar.

Som alltid tackar jag för ert stöd.

Kevin Kviblad
Verkställande direktör

Starkt momentum mot nya  
rekordhöjder 2021

Kevin Kviblad
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Urb-it AB 
(publ), organisationsnummer 556959–9755, får här-
med avge årsredovisning jämte koncernredovisning 
för 2020. Urb-it AB är moderbolaget i Urb-it (koncer-
nen) med säte i Stockholm.

Information om verksamheten
Urb-it grundades i Stockholm år 2014 och lanserades 
tidigt följande år. Under årsskiftet 2015/2016 startade 
verksamheten i Paris, under hösten 2016 i London och 
juli 2017 listades Urb-it på Nasdaq First North.

Urb-it är ett svenskt logistikföretag samt B Corpora-
tionTM certifierat. Drivet av en robust teknisk platt-
form och ett nätverk av leveransassistenter erbjuder 
Urb-it en kundcentrerad end-to-end service för 
e-handel, retail samt on-demand marknaden.  
Bolaget har idag operativ verksamhet i Storbritanien 
samt Frankrike och arbetar med ledande europeiska 
varumärken. 

Bolagets mission är att transformera logistik med en 
personlig service som kämpar för att förbättra våra stä-
ders välbefinnande. Med leveranser utförda endast till 
fots, cykel eller lådcykel (cargobike), ämnar Urb-it att 
minska luftföroreningar, buller samt trafikstockningar 
i innerstäder, samtidigt som leveransservicen överträffar 

kundernas förväntningar. Urb-its leveransassistenter 
är noggrant utvalda och utbildade av bolaget för att ge 
en utmärkt personlig service. 

Urb-its service finns tillgänglig för handlare via direkt 
API-integration såväl som genom ett antal ledande 
tranporthanteringssystem. Tjänsterna inkluderar 
leveranser ”samma dag”, ”kommande dag”, ”specifice-
rad dag” samt returer och kan utföras från handlarnas 
fysiska butiker såväl som e-handelsbutiker. 

Logistikmarknaden är en väl etablerad volymverksam-
het där priset per leverans är förutsägbart och under 
bolagets egna kontroll. Urb-its nätverksplattform 
möjliggör för Urb-it att skala upp snabbt och dra nytta 
av stordriftsfördelar. Detta leder till ökad operativ  
effektivitet genom lägre leveranskostnader per  
leverans samt lägre hubkostnader per leverans  
vilket genererar högre bruttovinst.

Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i en koncern bestående  
av de helägda dotterbolagen Urb-it Paris SAS,  
org.nr. 350 261 152, med säte i Paris och Urb-it  
London Ltd, org.nr. 09999823, med säte i London  
samt URBAN LOGISTICS SERVICES SAS,  
org.nr 891 927 170 med säte i Paris.
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Resultat och finansiell ställning
Koncernens nettoomsättning uppgick under räken-
skapsåret till 12 558 TSEK, vilket motsvarar en ökning 
med 8 129 TSEK jämfört med perioden 1 januari 2019 
- 31 december 2019 då nettoomsättningen uppgick till 
4 429 TSEK. Ökningen beror främst på ökad etablering 
på den franska marknaden via samarbetet med DHL. 
Under perioden 1 januari 2020 - 31 december 2020 
uppgick Koncernens rörelseresultat till -56 949 TSEK 
en försämring om 10 402 TSEK jämfört med perioden 
1 januari 2019 – 31 december 2019 då rörelseresulta-
tet uppgick till -46 547 TSEK. Försämringen berodde 
främst på en storskalig strejk i den franska kollektiv-
trafiken under första kvartalet vilket medförde kraftigt 
ökade leveranskostnader, ökade marknadsförings-
kostnader för att främja tillväxt samt kostnader hänför-

bara till nedstängning av den operativa verksamheten i 
Sverige. Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 
januari – 31 december 2020 till -0,46 SEK (-0,42 SEK).

Förslag till behandling av vinst

Fritt eget kapital enligt balansräkningen:

Överkursfond enligt balansräkningen 347 467 326

Ansamlad förlust -306 135 380

Årets resultat -38 972 704

Kronor 2 359 242
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FORTS.

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten behandlas så 
att i ny räkning överförs 2 359 242 kronor.



Likviditet och finansiering
Likvida medel uppgick per den 31 december till 10 897 
TSEK jämfört med 930 TSEK samma period föregående 
år. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 45 678 
TSEK. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick de 
kortfristiga skulderna till 19 618 TSEK. Eget kapital  
uppgick på balansdagen till 61 769 TSEK jämfört med  
4 656  TSEK samma dag 2019. Detta förklaras fram- 
förallt genom att Urb-it under december genomförde 
en nyemission om 82 000 000 SEK vilken godkändes 
av en extra bolagsstämma under januari 2021 samti-
digt som Bolaget gjort ytterligare förluster under året. 
Anläggningstillgångarna uppgick på balansdagen 
till 19 856 TSEK jämfört med 27 513  TSEK vid samma 
tidpunkt föregående år.

Koncernmellanhavanden
I moderbolaget har fordringar på koncernbolag  
inklusive ränta konverterats till aktier i dotterbolag  
till ett värde om 36 400 TSEK.

Finansiering och going concern
Under december beslutade styrelsen att genomföra 
en riktad nyemission om 41 miljoner aktier till ett värde 
om totalt 82 MSEK.  Beslutet godkändes av en extra 
bolagsstämma under januari 2021. Emission fullteck-
nades och det totala nya antalet aktier uppgår till  
194 229 084 vilka registrerades den 21 januari 2021.

Personal och organisation
Per den 31 december 2020 hade Urb-it koncernen 
totalt 26 heltidsanställda, av vilka 6 arbetade i Sverige 
och 13 i Paris och 7 i London. Föregående år uppgick 
antalet anställda till 12 i Stockholm och 8 i Paris och  
5 personer i London.

Transaktioner med närstående part
Under årets fjärde kvartal har Bolaget utnyttjat delar 
av en tidigare låneutfästelse från Lage Jonason vilket 
resulterat i en upplåning på totalt cirka 1,8 MSEK.

Väsentliga händelser efter utgången av  
räkenskapsåret
• En extra bolagsstämma hölls den 12 januari vilken 

godkände styrelsens beslut om en riktad nyemission 
uppgående till 41 miljoner aktier till ett pris av 2 SEK 
per aktie, dvs  totalt 82 MSEK.

• Urb-it ingick samarbete med den franska postgigan-
ten ’Le Groupe La Poste’ för att förse konsumenter i 
Strasbourg med ”zero carbon last-mile” leveranser.

• Urb-it expanderade till Cambridge, UK genom ett 
nytt partnerskap med matleverans- företaget Food-
stuff för att erbjuda konceptet, ”last-mile” noll-ut-
släpp leveranser.

• Urb-it AB och franska postgiganten’Le Groupe 
La Poste’ beslutade att utöka samarbetet till Paris 
för att minska stadens ökade CO2 utsläpp genom 
”zero-carbon last-mile” leveranser.

Omfattningen av COVID-19 samt dess påverkan  
på Urb-it:s verksamhet är svår att uppskatta. 
Urb-it nyttjar även kollektivtrafik för att utföra leveranser 
Ytterligare begränsningar av människors rörlighet 
genom reglering av tunnelbanan har negativ inverkan 
på verksamheten.

Urb-it har sin kärnverksamhet i London och Paris som 
drabbats särskilt hårt av pandemin. Karantänsbestäm-
melserna i dessa städer ökar behovet av vissa typer av 
leveranser till privatpersoner men minskar efterfrågan 
av företagsleveranser.

Verksamheten Urb-it bedriver räknas som samhälls- 
kritisk av myndigheter i både London och Paris, eftersom 
vi levererar bland annat  mat och läkemedel.

Urb-it ser, i dessa tider, alla våra leveranser som samhälls- 
kritiska. Våra leveranser hjälper människor med fysiska 
och sociala utmaningar krisen medfört sig samt att vi 
hjälper företag att kunna fortsätta sin verksamhet.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FORTS.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Koncernen  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Nettoomsättning tkr 12 558 4 429 1 221
Resultat efter finansiella poster tkr -64 942 -47 669 -64 892

Balansomslutning tkr 111 197 32 183 42 905
Antal anställda st 26 25 17

Soliditet % 56 14 31
     

Moderbolaget  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Nettoomsättning tkr 1 089 701 228
Resultat efter finansiella poster tkr -38 973 -42 116 -67 648
Balansomslutning tkr 167 899 69 302 73 056
Antal anställda st 6 12 9

Soliditet % 73 64 62
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Organisation
Med en hållbar tillväxtmodell och ökad efterfrågan på 
marknaden för Urb-its tjänster har Urb-it-teamet vuxit 
från 25 till 26 heltidsanställda under 2020 inräknat ned-
läggningen av den svenska operativa verksamheten.

Urb-it har investerat i att stärka försäljnings-, drift- 
och teknikteamen med erfarna medarbetare som 
säkerställer att företaget har rätt förutsättningar för 
kontinuerlig framgång.

Sammanfattning av 2020
Kommersiellt var 2020 ytterligare ett rekordår för Urb-it. 
Trots nedläggningen av den operativa verksamheten 
i Sverige har verksamheten vuxit, till stor del drivet av 
samarbetet med DHL i Frankrike. På Alla Hjärtans dag 
den 14 februari 2020 slogs föregående års leverans- 
rekord med 252% vilket var det tidigare rekordet för  
leveranser på en enskild dag vilket bevisade att 
bolagets tjänst verkligen är skalbar och fortsätter att 
validera Urb-its visioner. Bolaget har ingått i ett antal 
strategiska partnerskap för att fortsätta utveckla sina 
tjänster och förbättra både upplevelsen för sina kunder 
samt slutkunder och bidra till en hållbar utveckling i 
Europas stadskärnor.

Parallellt med det fortsatt ökande antalet leveranser 
samt ett förbättrat täckningsbidrag per leverans under 
året kan följande betonas:
-  Andelen lyckade leveranser vid första försöket  

landade på 94 %
-  En genomsnittlig, global kundnöjdhet om 4,86 på  

en 5-gradig skala
-  En genomsnittlig, global nöjdhet om 4,97 av 5,00 

hos leveransassistenterna

Sammanfattningsvis ökade antalet leveranser under 
året och det fjärde kvartalet under 2020 var det bästa 
hittills under bolagets historia trots nedläggningen av 
den svenska operativa verksamheten. Den operativa 
modellen fortsätter att visa sig fungera som den ska. 
Uppgiften för 2021 är att fortsätta penetrera markna-
den och öka antalet leveranser inom koncernen med 
ett förbättrat teckningsbidrag per leverans.

Marknadsöversikt
Paketleveranserna ökar dramatiskt i hela Europa, 
främst pådrivna av ökad e-handel. Med Covid 19:s  
intåg i vår vardag under 2020 har denna utveckling 
accelererats. Under 2020 handlade 293 miljoner 
människor online i Europa.

Pandemins påverkan på e-handel har varit väldigt tydlig 
på Urb-its huvudmarknader Frankrike och England. 

I Frankrike har 27% handlat online oftare än vad de 
gjorde innan pandemin, och i Storbritannien  är samma 
siffra 30%. Mat och apoteksprodukter är typiska varor 
som ökat på grund av nedstängningar.

Konsumenternas egna uppskattningar pekar på att 
e-handelsköpen ökade med 50 % i december 2020 
jämfört med samman månad förra året. Det är den 
högsta tillväxten under hela pandemiåret, högre än 
i juli med sina 45 % (Källa: e-barometern, PostNord 
december).

Attityden till, samt förväntningen på föredraget 
leveranssätt har förändrats under pandemin. Val av 
leveransställe är den viktigaste parametern för de som 
handlar online följt av snabba leveranser. 

Leverans samma dag eller kommande dag har gått från 
en framtidsvision till ett fullt genomförbart leverans- 
alternativ i större städer. Detta har möjliggjorts av 
företag som börjat använda sina butiker som distribu-
tionshubbar och därigenom kommit betydligt närmare 
sina kunder. H&M och ZARA är bra exempel på stora 
kedjor som satsar betydande resurser på att kunna 
erbjuda detta.

I denna marknadssituation med ökat behov av flexibla, 
snabba innerstadsleveranser står Urb-it starkt. Vi är ett 
tydligt och attraktivt värdeerbjudande som väl match-
ar behoven hos våra kunder.

Urb-it erbjuder en tjänst där kundupplevelsen och 
flexibiliteten särskiljer oss från andra aktörer. Urb-it er-
bjuder skräddarsydda integrationsmöjligheter till våra 
kunder som på bästa sätt hjälper dem att skala sin affär.

Kundupplevelse ses, av många företag, som en av de 
allra viktigaste konkurrensfördelarna och företagen 
ser leveransen som en naturlig del av köpupplevelsen. 
För dessa företag är Urb-it:s tjänst särskild attraktiv då 
de, genom Urb-it, kan erbjuda sina kunder en flexibel, 
pålitlig och miljövänlig leverans av sina varor.

Urb-it fortsätter att utveckla verksamheten för att 
fortsättningsvis vara den självklara partnern för stads-
nära logistik. I detta arbete har Urb-it identifierat fyra 
prioriterade utvecklingsområden.

Urb-it fortsätter att utveckla verksamheten för att fort-
sättningsvis vara den självklara partnern för stadsnära 
logistik. I detta arbete har Urb-it identifierat fyra priori-
terade utvecklingsområden, nämligen förbättringar i det 
operativa arbetet, utvecklingar av den tekniska plattfor-
men, satsning på etablering av varumärket på marknaden 
samt optimering av det kommersiella arbetet.
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Lage Jonason
Född 1951. Styrelseordförande 
sedan 2018

• Övriga nuvarande befatt-
ningar: Styrelseordförande 
INSPI AB, Styrelseledamot 
CULOT AB, QQM Fund 
Management AB, INVISIO 
Communications AB, Lage 
Jonason AB, AktieBolaget 
G C Lapidem och Aktie-
Bolaget I.V. Numen Adest. 
Verkställande Direktör, Lage 
Jonason AB

• Tidigare befattningar i Bola-
get: Verkställande direktör, 
Urb-it AB (publ)

• Aktieägande i Bolaget: Lage 
Jonason innehar, genom 
bolag och privat, 77 486 413 
aktier i Bolaget.

Fredrik Warstedt
Född 1989. Styrelseledamot 
sedan 2017

• Övriga nuvarande befatt-
ningar: EVP Acquisition & 
Licensing, SF Studios,  
Styrelseledamot  
Mats Warstedt AB och  
Stockholm Showrunners 
Holding AB 

• Tidigare befattningar i 
Bolaget: Verkställande 
direktör, Urb-it AB (publ)

• Aktieägande i Bolaget: 
Fredrik Warstedt innehar 
inga aktier i Bolaget.

Andrea Rosengren
Född 1980. Styrelseledamot 
sedan 2017

• Övriga nuvarande 
befattningar: Global 
Product Manager, H&M 
Group. Styrelseledamot 
And I AB

• Tidigare befattningar i 
Bolaget: Inga

• Aktieägande i Bolaget: 
Andrea Rosengren inne-
har inga aktier i Bolaget.

STYRELSE



14ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING 2020, URB-IT AB (PUBL)                         (ALLA BELOPP I KRONOR OM INTE ANNAT ANGES)

Johan Englund
Född 1974. Styrelseledamot 
sedan 2018

• Övriga nuvarande befattingar: 
Partner på Curamando AB,  
Styrelseledamot i  
Mäklarringen AB samt  
Medgrundare i Lekmer AB

• Tidigare befattningar i Bolaget: 
Inga

• Aktieägande i Bolaget:  
Johan Englund innehar privat 
24 796 aktier i Bolaget.

Anna Wikner
Född 1984. Styrelseledamot  
sedan 2017

• Övriga nuvarande  
befattingar: Category 
Coordinator på Mathem  
i Sverige AB. Styrelse- 
suppleant för Bitboom8 AB

• Tidigare befattningar i 
Bolaget: Inga

• Aktieägande i Bolaget: 
Anna Wikner innehar 11 333 
aktier i Bolaget.

STYRELSE  FORTS.
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LEDNING

Kevin Kviblad
Född 1976. Chief Executive 
Officer (CEO) sedan 2018

• Övriga nuvarande  
befattningar: Inga

• Tidigare befattningar i  
Bolaget: Chief Product  
Officer, Urb-it AB (publ)

• Aktieägande i Bolaget:  
Kevin Kviblad innehar  
107 500 aktier i Bolaget 
 och 1 000 000 optioner.

Anders Jönsson
Född 1982. Chief Technical 
Officer (CTO) sedan 2018

• Övriga nuvarande befatt-
ningar: Styrelseordförande 
för en privat förskola. 
Grundare och ägare av 
28symbols

• Tidigare befattningar i 
Bolaget: Agile Coach & 
Lead Developer, Urb-it AB 
(publ)

• Aktieägande i Bolaget: 
Anders Jönsson innehar 
inga aktier eller optioner i 
Bolaget.

Hannes Skugghall
Född 1992. Country Manager, 
England sedan 2020

• Övriga nuvarande be-
fattningar: Inga Tidigare 
befattningar i Bolaget: 
Chief Product Officer 
(CPO)

• Aktieägande i Bolaget: 
Hannes Skugghall inne-
har 7 000 aktier i Bolaget 
och 410 000 optioner.
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LEDNING  FORTS.

Gaëtan Lemercier
Född 1991. Chief Operations 
Officer (COO) sedan 2018

• Övriga nuvarande  
befattningar: Inga 

• Tidigare befattningar i Bolaget: 
Head of Operations, Urb-it 
Paris SAS

• Aktieägande i Bolaget: Gaëtan 
Lemercier innehar  
10 000 aktier i Bolaget och  
410 000 optioner.

Martin Lehec
Född 1980. Country Manager, 
Frankrike sedan 2020

• Övriga nuvarande  
befattningar: Inga

• Tidigare befattningar i 
Bolaget: Head of Sales  
för Frankrike

• Aktieägande i Bolaget: 
Martin Lehec äger inga 
aktier i Bolaget och  
170 000 optioner.
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Ägarförteckning per 2020-12-31 Antal Kapital %   Röster%

Lage Jonason [1] 77 486 413 50,57% 50,57%
Astrid Jonason 22 145 144 14,45% 14,45%
Gerald Engström 14 288 148 9,32% 9,32%
Erik Mitteregger förvaltning AB 10 595 621 6,91% 6,91%

Swedbank Robur Fonder AB 4 609 123 3,01% 3,01%
Joachim Odqvist 3 240 000 2,11% 2,11%
CommerzBank AG (Bearing Point) 2 674 588 1,75% 1,75%
Palmstierna Invest AB 1 356 931 0,89% 0,89%
Lars-Erik Irstad 1 079 347 0,70% 0,70%
Ålands Ömsesidiga Förs.bolag 1 000 000 0,65% 0,65%
Övriga befintliga aktieägare 14 753 769 9,63% 9,63%

Summa 153 229 084 100,00% 100,00%

Sammanställning
2020 2019

Antal utestående aktier per 31 dec 153 229 084 132 603 282

Antal utestående aktier per 31 dec efter utnyttjande av TO/konvertibler 157 454 203 134 516 410

Genomsnittligt antal aktier jan-dec 142 462 869 113 228 868

Genomsnittligt antal aktier jan-dec efter utnyttjande av TO/konvertibler 146 687 988 115 141 987

AKTIEN

[1] Styrelseledamoten Lage Jonason äger 45 115 769 aktier privat och 32 370 644 aktier via bolaget Lage Jonason AB. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK Not
Jan-Dec

2020
Jan-Dec

2019

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 3 12 558 4 429
Aktiverat arbete för egen räkning 5 223 2 925
Övriga rörelseintäkter 67 13

Summa 17 848 7 367

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 4, 16 -40 138 -20 017

 Personalkostnader 5 -21 833 -18 728

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -12 746 -15 109

Övriga rörelsekostnader -79 -60

Summa rörelsekostnader -74 796 -53 914

Rörelseresultat -56 949 -46 547

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3 787 4 188
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -11 780 -5 310

Summa finansiella poster -7 993 -1 121

Resultat efter finansiella poster -64 942 -47 669

Resultat före skatt -64 942 -47 669

Skatt på resultat - -

Resultat -64 942 -47 669

Resultat moderföretagets aktieägare -64 942 -47 669

Resultat per aktie före utspädning -0,46 -0,42
Resultat per aktie efter utspädning -0,44 -0,42

Genomsnittligt antal aktier 142 462 869 113 228 868
146 687 988 113 228 868



ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING 2020, URB-IT AB (PUBL)                         (ALLA BELOPP I KRONOR OM INTE ANNAT ANGES)21



22ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING 2020, URB-IT AB (PUBL)                         (ALLA BELOPP I KRONOR OM INTE ANNAT ANGES)

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK Not
31 Dec

2020
31 Dec

2019

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 75 643 0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 18 915 26 365
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 9 489 489

19 404 26 855

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 10 234 123

234 123

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 11 218 536

218 536

Summa anläggningstillgångar 19 856 27 513

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 983 1 855
Övriga kortfristiga fordringar 541 1 234
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 277 650

4 801 3 739

Kassa och bank
Kassa och Bank 10 897 930

Summa omsättningstillgångar 15 698 4 669

SUMMA TILLGÅNGAR 111 197 32 183
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  FORTS.

Amounts in KSEK
Not

31 Dec
2020

31 Dec
2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 18 787 16 258
Pågående nyemission 82 000 -
Övrigt tillskjutet kapital 366 185 339 980
Annat eget kapital inklusive årets resultat -405 202 -351 582

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 61 769 4 656

Summa eget kapital 61 769 4 656

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld - -

Summa avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 13 3 750 7 909

Summa långfristiga skulder 3 750 7 909

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder - 21
Skatteskulder 90 254
Leverantörsskulder 3 133 4 248
Övriga skulder 14 39 883 12 588
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 2 572 2 507

Summa kortfristiga skulder 45 678 19 618

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 111 197 32 183

SOLIDITET 56% 14%
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KONCERNS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK
Aktie- 
kapital

Pågående 
nyemission

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat
Totalt eget 

kapital

Eget kapital 2018-12-31 11 507 - 310 382 -308 765 13 124
Nyemission 4 751 - 36 749 - 41 500
Pågående nyemission - - - - 0
Kostnader hänförliga till nyemis-
sionen - - -470 - -470

Valutakursdifferens vid omräkning 
av utlandsverksamheter - - - -2 231 -2 231
Fond för utvecklingsutgift - - 2 925 -2 925 0
Avskrivning utvecklingsavgifter - - -9 606 9 606 0
Optioner - - - 402 402
Justering - - - - 0
Årets resultat - - - -47 669 -47 669

Eget kapital 2019-12-31 16 258 0 339 980 -351 582 4 656

Belopp i KSEK
Aktie- 
kapital

Pågående 
nyemission

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat
Totalt eget 

kapital

Eget kapital 2019-12-31 16 258 - 339 980 -351 582 4 656
Nyemission 2 529 - 32 071 - 34 600
Pågående nyemission - 82 000 - - 82 000
Kostnader hänförliga till  
nyemissionen - - -276 - -276

Valutakursdifferens vid omräkning 
av utlandsverksamheter - - - 5 338 5 338
Fond för utvecklingsutgift - - 5 223 -5 223 0
Avskrivning utvecklingsavgifter - - -10 363 10 363 0
Optioner - - - 393 393
Justering - - -451 451 0
Årets resultat - - - -64 942 -64 942

Eget kapital  2020-12-31 18 787 82 000 366 185 -405 202 61 769
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KONCERNENS KASSAFLÖDE

Belopp i KSEK Not
Jan-Dec

2020
Jan-Dec

2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -56 949 -46 547
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 15 7 119 15 109
Erhållen ränta 0 4 188
Erlagd ränta -2 367 -5 310

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
rörelsekapital -52 196 -32 560

Ökning/minskning kundfordringar -2 311 -1 632
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 033 103
Ökning/minskning leverantörsskulder -952 452
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 12 899 -7 154

Kassaflöde från den löpande verksamheten -41 528 -40 791

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 8, 9 -5 223 -2 925
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 -193 -63
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 310 -196
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar - -

-5 107 -3 183

Finansieringsverksamheten
Nyemission 393 41 500
Kvittat i emission - -41 500
Optioner - 402
Emissionskostnader - -470
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital - -
Upptagna lån 57 422 44 654
Amortering av skuld -1 000 -1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 56 815 43 586

Årets kassaflöde 10 181 -388
Likvida medel vid årets början 930 1 313

Likvida medel vid årets slut 10 897 930

Kursdifferenser i likvida medel -214 5



ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING 2020, URB-IT AB (PUBL)                         (ALLA BELOPP I KRONOR OM INTE ANNAT ANGES)27

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGKONCERNENS KASSAFLÖDE

Belopp i KSEK Not
Jan-Dec

2020
Jan-Dec

2019

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. 3
Nettoomsättning 1 089 701
Aktiverat arbete för egen räkning 5 223 2 925
Övriga rörelseintäkter - 13

Summa 6 312 3 639

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 4, 16 -19 294 -11 970
Personalkostnader 5 -9 996 -11 453
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar -12 674 -14 993

Övriga rörelsekostnader -78 -60

Summa rörelsekostnader -42 042 -38 476

Rörelseresultat -35 730 -34 837

Finansiella poster
Nedskrivningar av koncernmellanhavanden - -10 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 8 537 8 030
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -11 780 -5 310

Summa finansiella poster -3 243 -7 279

Resultat efter finansiella poster -38 973 -42 116

Resultat före skatt -38 973 -42 116

Skatt på resultat - -

Årets Resultat -38 973 -42 116

Resultat moderföretagets aktieägare -38 973 -42 116

Resultat per aktie -0,27 -0,37

Genomsnittligt antal aktier 142 462 869 113 228 868
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK Not
31 Dec

2020
31 Dec

2019

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 75 643 -

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 18 915 26 365
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 9 489 489

19 404 26 855

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 62 506 4 742
Fordringar hos koncernföretag 18 3 752 35 290
Andra långfristiga fordringar 11 25 337

66 282 40 369

Summa anläggningstillgångar 85 686 67 224

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 98 292
Fordringar hos koncernföretag - 98
Övriga kortfristiga fordringar 243 650
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 48 474

388 1 514
Kassa och bank
Kassa och Bank 6 181 564

Summa omsättningstillgångar 6 569 2 078

SUMMA TILLGÅNGAR 167 899 69 302
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING   FORTS.MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK Not
31 Dec

2020
31 Dec

2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital 19
Aktiekapital 20 18 787 16 258
Pågående nyemission 82 000 -
Fond för utvecklingsutgifter 19 168 24 308

119 954 40 566

Fritt eget kapital
Överkursfond 347 468 315 672
Balanserad vinst eller förlust -306 135 -269 552
Årets förlust -38 973 -42 116

2 359 4 004

Summa eget kapital 122 314 44 570

Långfristiga skulder
Övriga skulder 13 3 750 7 909

Summa långfristiga skulder 3 750 7 909

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder - 21
Aktuella skatteskulder 90 254
Leverantörsskulder 1 715 2 452
Övriga skulder 14 37 622 11 705
Upplupna kostnader och förutbetalda intäker 21 2 409 2 391

Summa kortfristiga skulder 41 835 16 823

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 167 899 69 302

SOLIDITET 0,73 0,64
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL 

Belopp i KSEK
Aktie- 

kapital
Pågående 

nyemission

Fond för 
utvecklings- 

avgifter
Överkurs- 

fond
Övrigt fritt 

eget kapital
Summa  

eget kapital

Eget kapital 2019-12-31 16 258 - 24 308 315 672 -311 668 44 570
Nyemission 2 529 - - 32 071 - 34 600
Pågående nyemission - 82 000 - - - 82 000
Kostnader hänförliga till  
nyemissionen - - - -276 - -276
Fond för utvecklingsavgifter - - 5 223 - -5 223 0
Avskrivning  
utvecklingsavgifter - - -10 363 - 10 363 0
Optioner - - - - 393 393
Årets resultat - - - - -38 973 -38 973

Eget kapital 2020-12-31 18 787 82 000 19 168 347 467 -345 108 122 314

Belopp i KSEK
Aktie- 

kapital
Pågående 

nyemission

Fond för 
utvecklings- 

avgifter
Överkurs- 

fond
Övrigt fritt 

eget kapital
Summa  

eget kapital

Eget kapital 2018-12-31 11 507 - 30 989 279 648 -276 890 45 254
Nyemission 4 751 - - 36 749 - 41 500
Pågående nyemission - - - - - 0
Kostnader hänförliga till 
nyemissionen - - - -470 - -470
Fond för utvecklingsavgifter - - 2 925 - -2 925 0
Avskrivning  
utvecklingsavgifter - - -9 606 - 9 606 0
Justering - - -255 255 0
Optioner - - - - 402 402
Årets resultat - - - - -42 116 -42 116

Eget kapital 2019-12-31 16 258 0 24 308 315 672 -311 668 44 570
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL 

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

Belopp i KSEK Not
Jan-Dec

2020
Jan-Dec

2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -35 730 -34 837
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 15 7 048 14 993
Erhållen ränta 4 750 8 030
Erlagd ränta -2 367 -5 310

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -26 298 -17 123

Ökning/minskning kundfordringar 195 -248
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 932 150
Ökning/minskning leverantörsskulder -738 -337
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 5 749 -4 888

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 160 -22 446

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 8, 9 -5 223 -2 925
Investeringar i dotterbolag 17 -52 -4 633
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -25 861 -14 225

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 137 -21 783

Finansieringsverksamheten
Nyemission 393 41 500
Kvittat i emission - -41 500
Optioner - 402
Emmisionskostnader - -470
Upptagna lån 57 422 44 654
Amortering av skuld -1 000 -1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 56 815 43 586

Årets kassaflöde 5 617 -643
Likvida medel vid årets början 564 1 207

Likvida medel vid årets slut 6 181 564
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NOTER,  
GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN 

NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Urb-it AB:s (publ) årsredovisning och koncernredovis-
ning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Års- och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Koncernredovisning
Urb-it AB (publ) upprättar koncernredovisning. Upp-
gifter om koncernföretag finns i not 17. Dotterföreta-
gen inkluderas i koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytan-
det upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då 
det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierba-
ra tillgångar och skulder värderas inledningsvis till 

verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens 
andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till 
verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden 
mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna 
vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive 
värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till 
anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i 
sin helhet.

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovis-
ning i utländsk valuta. Omräkning av posterna i dessa 
företags balans- och resultaträkningar görs till balans-
dagskurs respektive avistakurs för den dag respektive 
affärshändelse ägde rum. De omräkningsdifferenser 
som uppkommer redovisas i koncernens egna kapital.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk va-
luta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens 
avistakurs.
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NOTER

Intäkter

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas in-
komsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag 
som intäkt i takt med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skattereg-
ler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skill-
nader som hänför sig till investeringar i dotterföretag 
redovisas inte i koncernredovisningen då moderföre-
taget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring 
av de temporära skillnaderna och det inte bedöms san-
nolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsav-
drag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovi-
sas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det 
finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, re-
dovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt 
i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas 
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tilläm-
pas för internt upparbetade immateriella tillgångar.  
Från och med räkenskapsår 2016 förs motsvarande 
belopp som aktiveras för utvecklingsarbeten från fritt 
eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter, som 
utgör bundet eget kapital. När aktiverade belopp 
skrivs av, förs motsvarande belopp från fonden för 
utvecklingsutgifter till fritt eget kapital. Från och med 
räkenskapsår 2016 redovisas i posten Aktiverat arbete 
för egen räkning även samtliga utgifter som under 
räkenskapsåret har lagts ned på egenproducerade 
anläggningstillgångar. Jämförelseåret har omräknats i 

enlighet med denna princip från att tidigare ha aktive-
rats direkt i balansräkningen som immateriell tillgång.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjan-
detiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaff-
ningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte 
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet 
om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska för-
delar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållan-
de till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovi-
sas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid av-
yttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema-
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer   
3–5 år

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att ett tillgångsvärde 
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det 
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvär-
det. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande en-
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heter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.

Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker 
som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt 
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operatio-
nell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd 
hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Finansiella instrument
Urb-it AB (publ) tillämpar K3 kapitel 11, dvs finansiel-
la instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkning-
en inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, 
leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när Urb-it AB (publ) blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i 

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upp-
hört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker 
från marknadsräntan och har en löptid överstigande 
12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 
resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från 
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en 
reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en 
samtida avyttring av tillgången och reglering av skul-
den avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anlägg-
ningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Urb-it AB (publ) om det 
finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon 
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskriv-
ning sker om värdenedgången bedöms vara beståen-
de. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar. 

NOTER
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Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier 
och andelar och övriga enskilda finansiella anlägg-
ningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indika-
tioner på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska 
omständigheter eller ogynnsamma förändringar av 
branschvillkor i företag vars aktier Urb-it AB (publ) 
investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av företagsledningens bästa uppskattning av de 
framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens 
ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig 
ränta används den på balansdagen aktuella räntan som 
diskonteringsränta. Vid prövning av nedskrivningsbe-
hov för värdepappersportföljen med ränteinstrument 
fastställs på motsvarande sätt en effektivränta för
portföljen som används vid diskonteringen. Om ned-
skrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbelop-
pet som skillnaden mellan det redovisade värdet och 
det högsta av verkligt värde med avdrag för försälj-
ningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden 
(som baseras på företagsledningens bästa uppskattning).

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, 
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, 
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas 
som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos ban-
ker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida 
placeringar som är noterade på en marknadsplats och 
har en kortare löptid än tre månader från anskaffnings-
tidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 

NOTER
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Moderföretagets redovisnings- och värderings-
principer 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tilläm-
pas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall 
som anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet 
med ÅRLs indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i 
balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositio-
ner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag 
redovisas dock som en ökning av andelens redovisade 
värde.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ned-

skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen 
som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till 
anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från 
dotterföretag redovisas som intäkt.

Likvida medel
Moderföretaget har medel på koncernkonto hos kon-
cernens finansbolag. Dessa klassificeras som fordran i 
balansräkningen och som likvida medel i kassaflödes-
analysen.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning-
en.

NOT 2: SKATT
Skattemässiga underskott
Då bolaget är i ett uppstartsskede redovisas inte  
uppskjutna skattefordringar som tillgångar i balans- 
räkningen med stöd av BFNAR 2012:1 29.29.

NOTER
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       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Stockholm 1 089 701 1 089 701
London 2 000 1 188 - -
Paris 9 468 2 583 - -
Koncernjustering - -43 - -
Summa 12 558 4 429 1 089 701

NOT 3: INTÄKTERNAS FÖRDELNING

NOT 4: OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 2 906 2 511 564 1 032

2 906 2 511 564 1 032

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 3 370 2 424 1 118 947

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler.

NOTER
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       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Kvinnor 9 10 1 5
Män 18 14 9 8
Totalt 24 24 13 13

       Koncernen Moderbolaget

Antal styrelseledamöter på balansdagen 2020 2019 2020 2019

Kvinnor 2 2 2 2
Män 3 4 3 4
Totalt 5 6 5 6

Löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader

       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande 
direktören 1 200 1 523 1 200 1 523

Löner och ersättningar till övriga anställda 14 522 11 785 5 749 6 366

15 722 13 309 6 949 7 889

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 587 4 246 2 153 2 613

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande 
direktör 300 300 300 300

Pensionskostnader för övriga anställda 733 606 563 589

Totalt 21 343 18 461 9 965 11 391

NOT 5: LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Medelantalet anställda

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

NOTER
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Namn Titel Från Till
Grund- 

lön
För- 

måner
Pensions- 
kostnader Summa

Lage Jonason Styrelseordförande 01/01/2020 31/12/2020 - - - -
Anna Wikner Styrelseledamot 01/01/2020 31/12/2020 40 - - 40
Andrea Rosengren Styrelseledamot 01/01/2020 31/12/2020 40 - - 40

Fredrik Warstedt Styrelseledamot 01/01/2020 31/12/2020 40 - - 40

Stefan Sånnell Styrelseledamot 01/01/2020 07/05/2020 - - - -

Johan Englund Styrelseledamot 01/01/2020 31/12/2020 40 - - 40

Kevin Kviblad VD 01/01/2020 31/12/2020 1 200 - 300 1 500

Övrig ledning Ledningsgrupp 01/01/2020 31/12/2020 4 477 - 116 4 592

Summa 5 837 0 416 6 252

Namn Titel Från Till
Grund- 

lön
För- 

måner
Pensions- 
kostnader Summa

Lage Jonason Styrelseordförande 01/01/2019 31/12/2019 75 0 - 75
Anna Wikner Styrelseledamot 01/01/2019 31/12/2019 75 0 - 75
Andrea Rosengren Styrelseledamot 01/01/2019 31/12/2019 75 0 - 75

Fredrik Warstedt Styrelseledamot 01/01/2019 31/12/2019 75 0 - 75

Stefan Sånnell Styrelseledamot 01/01/2019 31/12/2019 75 0 - -

Johan Englund Styrelseledamot 01/01/2019 31/12/2019 75 0 - 75

Kevin Kviblad VD 01/01/2019 31/12/2019 1 223 0 300 1 523

Övrig ledning Ledningsgrupp 01/01/2019 31/12/2019 4 067 0 288 4 183

Summa 5 740 0 416 6 081

NOT 5: LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER   forts.

Styrelse och ledningsgrupp (2020) 

Styrelse och ledningsgrupp (2019) 

NOTER
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       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Ränteintäkter - - 4 750 4 189
Valutakursvinster 3 787 4 188 3 787 3 842
Totalt 3 787 4 188 8 537 8 030

Varav avseende koncernföretag - - 4 750 3 842

       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -2 369 -3 187 -2 369 -3 187
Valutakursförluster -9 412 -2 123 -9 412 -2 123
Totalt -11 780 -5 310 -11 780 -5 310

       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 105 338 102 536 105 338 102 536
Årets aktiverade utgifter 5 223 2 925 5 223 2 925
Omklassificeringar                    -   -123                    -   -123

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 110 561 105 338 110 561 105 338

Ingående avskrivningar -57 413 -42 420 -57 413 -42 420

Årets avskrivningar -12 674 -14 993 -12 674 -14 993

Omklassificeringar                    -   -                    -                      -   

Utgående ackumulerade avskrivningar -70 087 -57 413 -70 087 -57 413

Ingående nedskrivningar -21 559 -21 559 -21 559 -21 559

Årets nedskrivningar                    -                      -                      -                      -   

Utgående restvärde enligt plan 18 915 26 365 18 915 26 365

NOT 6: ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 7: RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 8: BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

NOTER
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       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 489 366 489 366
Årets aktiverade utgifter, inköp - 123 - 123
Omklassificeringar - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 489 489 489 489

Omklassificeringar - - - -

Utgående restvärde enligt plan 489 489 489 489

       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 536 337 337 184
Tillkommande fordringar - 199 - 152
Avgående fordringar -318 - -312 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 218 536 25 337

Utgående restvärde enligt plan 218 536 25 337

       Koncernen

2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 663 594
Inköp/Utrangerat 179 69
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 842 663

Ingående avskrivningar -540 -424

Årets avskrivningar -68 -116

Utgående ackumulerade avskrivningar -608 -540

Utgående restvärde enligt plan 234 123

NOT 9: KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

NOT 11: ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 10: INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

NOTER
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       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Lån från delägare - 7 779 - 7 779
Ränta på lån fr delägare - 130 - 130
Skulder till kreditinstitut 3 750 - 3 750 -

Summa 3 750 7 909 3 750 7 909

       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Lån från delägare  - -   -  - 
Skulder till kreditinstitut 16 250 11 250 16 250 11 250
Brygglån 20 000 -  20 000 -  
Övrigt 3 633 1 338 1 372 455

Summa 39 883 12 588 37 622 11 705

       Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Avskrivningar/nedskrivningar 12 746 15 109 12 674 14 993
Valutakursdifferenser -5 627  - -5 627                    -   

Summa justeringar 7 119 15 109 7 048 14 993

       Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror                    -   290                    -   134
Upplupna intäkter                    -                      -                      -                      -   
Övriga poster 277 361 48 339

Summa 277 650 48 474

NOT 12: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 13: LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 14: KORTFRISTIGA SKULDER

NOT 15: JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDE, M.M.

NOTER

43
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2020 2019

PwC
Revisionsuppdraget 540 318
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget           -           -

Övriga tjänster           - 30

Övriga revisorer

Revisionsuppdraget 58 53

Övriga tjänster           - 32

Summa 597 433

2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 4 742 108
Omklassificering nedskrivning av andelar -36 400                    -   

Aktieägartillskott 94 164 4 633

Utgående redovisat värde 62 506 4 742

Moderbolaget
Kapital-  
andel %

Rösträtts-  
andel % Antal 

Bokfört värde 
20-12-31

Bokfört värde 
19-12-31

Urb-it London Ltd 100 100 2 878 213 19 858 4 694
Urb-it Paris SAS 100 100 20 42 595 47
Urb-it Paris ULS 100 100 100 52                    -   

Summa 62 506 4 742

Koncernen Org nr Säte Kapitalandel

Urb-it London Ltd 9999823  London 100
Urb-it Paris SAS 350 261 152  Paris 100
URBAN LOGISTICS SERVICES SAS 891 927 170  Paris 100

NOT 16: ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

NOT 17: ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOTER
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2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 35 290 31 218
- Tillkommande fordringar 26 173 14 073
Aktieägartillskott -94 112 -

- Nedskrivning av fordringar - -10 000

Omklassificering nedskrivningar 36 400 -

Redovisat värde 3 752 35 290

2020 2019

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 
Överkursfond 347 467 315 672

Ansamlad förlust -306 135 -269 552

Årets resultat -38 973 -42 116

2 359 4 004

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  
så att i ny räkning överförs 2 359 4 004

NOT 18: FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

NOT 19: FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTATET

NOTER
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Program
Antal utställda 

teckningsoptioner Lösenpris Inlösen Pris

2019/2022 1 913 119 1,25 Mars 2022 0,21
2020/2023 2 312 000 1,50 Mars 2023 0,17
Totalt/snitt 4 225 119 0,19

NOT 20: AKTIEKAPITAL

NOT 22: STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 21: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOTER

Totalt har under året 2020 optioner till ett värde av 0 tkr (0 tkr) återköpts.

Urb-its optionsprogram är riktat till anställda och godkändes av aktieägarna på extra bolagsstämmor som hölls 
den 11 december 2018 samt 5 november 2019. Personaloptionsprogrammet är uppbyggt för att ge långsiktigt  
incitament  för samtliga anställda att leverera långsiktigt aktieägarvärde.     
 
Marknadsvärdet för optionerna erlades vid tilldelning och marknadsvärdet har fastställts av oberoende extern 
rådgivare. Varje teckningsoption berättigar till köp av en stamaktie.     
 

Aktiekapitalet består av 153 229 084 aktier med kvotvärde 0,122604 kr.
     
Bolaget hade per bokslutsdagen den 31 december 2020 två utestående optionsprogram.  
Optioner har förekommit i tidigare program men inga optioner har inlösts från dessa program.

       Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löner 0 0 0 0
Upplupna semesterlöner 656 744 656 744
Upplupna sociala avgifter 206 234 206 234

Övriga poster 1 710 1 529 1 547 1 413

Summa 2 572 2 507 2 409 2 391

       Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

För övriga engagemang
Pantsatt bankkonto 50 000 50 000 50 000 50 000
Summa ställda säkerheter 50 000 50 000 50 000 50 000
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 16 april 2021 för  fastställelse.

Stockholm den 26 mars 2021

Lage Jonason     Anna Wikner
Styrelseordförande    Styrelseledamot
    
 
   
    
Andrea Rosengren    Fredrik Warstedt
Styrelseledamot     Styrelseledamot
    
 
   
    
Johan Englund    
Styrelseledamot    
 
   
    
    
Kevin Kviblad    
Verkställande direktör    

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

   
Niklas Renström
Auktoriserad revisor



ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING 2020, URB-IT AB (PUBL)                         (ALLA BELOPP I KRONOR OM INTE ANNAT ANGES)48

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Urb-it AB (publ),  
org.nr 556959-9755

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för Urb-it AB (publ) för år 2020.
Enligt vår 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 
2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-5 och 12-19. Den andra informa-
tionen består av sammanfattning av 2020 samt infor-
mation från verkställande direktör. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 

information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende  
denna information, drar slutsatsen att den andra 
 informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är  
vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rappor-
tera i det avseendet.

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

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
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 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
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 koncernredovis-
ningen.
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Revisionsberättelse   FORTS.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen  
finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Urb-it AB 
(publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner 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 verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoli-
deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföring-
en, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-
de sätt. Den 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 medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktie- 
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags- 
ordningen.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men  
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka  
på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mer- 
värdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

Stockholm den 26 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
 
 



50ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING 2020, URB-IT AB (PUBL)                         (ALLA BELOPP I KRONOR OM INTE ANNAT ANGES)

FINANSIELL KALENDER

•   Årsstämma 2021  16 april 2021
•  Q1-rapport 2021 23 april 2021
•  Q2-rapport 2021 27 augusti 2021
•  Q3-rapport 2021 27 november 2021

   
CERTIFIED ADVISOR

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2, 
Box 55691
102 15 Stockholm
Sweden

IR-CONTACT

Kevin Kviblad
E-mail: kevin@urbit.com
Telephone: +46 76 310 28 39
Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm
Sweden

FINANSIELL KALENDER
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