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DET HÄR ÄR FRONT VENTURES

Front Ventures är ett noterat investmentbolag fokuserat mot fintechsektorn. Investeringar sker i noterade och  
onoterade mindre företag med en tydlig nisch. Gemensamma för de bolag Front Ventures väljer att investera i är att 
det ska finnas en tydlig potential för kraftig tillväxt inom en treårsperiod i kombination med en tydlig exitstrategi.

Front Ventures är ett 
noterat investment-
bolag med aktiva 
ägarintressen i note-
rade och onotera-
de mindre företag 
verksamma inom 
fintechsektorn.

De största innehaven i Front Ventures portfölj 
är QuickBit och Intergiro International. Front 
Ventures B-aktie är noterad på Nordic Growth 
market SME sedan 19 maj 2016. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm. 

Ett investmentbolag helt fokuserat mot fin-
techsektorn
Front Ventures påbörjade under 2019 en 
omställning av verksamheten som slutfördes 
under 2020. Denna omställning innebar en tyd-
lig förflyttning från investeringar som bestod av 
en mix av turnaround- och fintechbolag till att 
nu helt fokusera på investeringar i bolag inom 
fintechsektorn. 

Front Ventures investeringar sker främst i 
mindre noterade och onoterade nordiska bolag 
och med utgångspunkt samt en övertygelse 
av att fintech kommer att revolutionera den 
finansiella sektorn. Samtliga bolag som Front 
Ventures väljer att investera i har en tydlig nisch 
och en möjlighet att bli marknadsledande inom 
denna nisch. Norden är dessutom en ledande 
region vad gäller innovationskraft för att ta 
fram nya lösningar som i grunden förändrar 
den finansiella sektorn.

Front Ventures investeringsfilosofi 
Front Ventures investeringshorisont sträcker 
sig normalt från ett till cirka tre år. Bolaget är 
alltså en del i att hjälpa portföljbolagen att ska-
pa tillväxt under en mer begränsad period för 
att sedan sälja dem till andra ägare alternativt 
notera bolaget på en lämplig handelsplats.

Målsättningen är tydlig – att verka för att 
utveckla portföljbolagen genom åtgärder 
som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, 
såväl strategiskt som operativt, strukturellt 
och finansiellt under tiden Front Ventures är 
ägare. Den avkastning som avyttringar ger ska 
återinvesteras i nya bolag som i sin tur kan 
skapa fortsatt avkastning åt Front Ventures 
aktieägare.

Grunden för Front Ventures investeringar är 
analys av framförallt onoterade bolag. Investe-
ringar sker normalt sett i bolag som både har 
en potential för en tydlig värdeökning inom tre 
år och där denna värdeökning kan realiseras. 
Då fokus uteslutande ligger på investeringar i 
bolag verksamma inom fintechsektorn, innebär 
det att Front Ventures skapar en naturlig platt-
form för portföljbolagen att utbyta erfarenheter 
och ta del av varandras kunskap och därigenom 
utvecklas snabbare. Detta kan ske trots att 
varje innehav har en unik företagskultur och ett 
eget strategiarbete. 

Aktivt ägarskap
Ett sätt att hantera risker i portföljbolagen är att 
Front Ventures tar en aktiv ägarroll. Aktivt ägan-
de är viktigt på alla marknader och i alla bolag, 
men särskilt i unga bolag i en relativt ny sektor 
som fintech. Front Ventures stöttar inte bara sina 
bolag med kapital utan framför allt i strategiar-
bete men även också i operationella frågor. Front 
Ventures roll som ägare bygger på ett aktivt 
engagemang i nära samarbete med andra deläg-
are, entreprenörer och företagsledningar.
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2020 I SAMMANDRAG

Verksamhetsåret 2020 var ett händelserikt år för Front Ventures som nu är ett renodlat investmentbolag som  
endast investerar i nordiska bolag verksamma inom fintechsektorn. Under året genomförde bolaget totalt 16 trans-
aktioner i portföljbolagen och förstärkte den finansiella flexibiliteten genom lån och avyttringar.

Väsentliga händelser under 2020

•   Bolaget tog upp ett lån om 10 Mkr i syfte att 
skapa ökad finansiell flexibilitet och möjlig-
göra fortsatta investeringar i portföljbolagen. 
Lånet har en löptid om 12 månader och en 
årlig ränta om 12%.

•   Front Ventures AB tog upp lån om 4 Mkr av 
bolagets VD Johan Lund. Lånet har en löptid 
om 12 månader med en årlig ränta om 12%.

•   Samtliga aktier i portföljbolaget PayFunc 
avyttrades. Innehavet avyttrades till kursen 
0,62 kronor per aktie, vilket motsvarar en to-
tal försäljningslikvid om 7,95 miljoner kronor.

•   Front Ventures vd Johan Lund utökade sitt 
ägande genom förvärv av 2 476 500 aktier. 
Förvärvet gjorde till ett pris om 2 kronor per 
aktie, motsvarande 4 953 000 kronor. Förvär-
vet skedde utanför marknadsplats.

Väsentliga händelser efter 2020
 
•   Front Ventures slutförde den tidigare över-

enskommna avyttringen av samtliga aktier i 
Tortora Europe AB (fd. Blockchain Vouchers 
Europe AB) till en total köpeskilling om 12 
Mkr, vilket motsvarar ett pris om 5,20 kronor 
per aktie.

Vår investeringsportfölj 
 

 76,6Mkr

1,86kr

Front Ventures börsvärde  
31 december 2020

Eget kapital per aktie  
31 december 2020
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Våra investeringar sker oftast i mindre bolag, då 
vi vill bli ägare i en tidig fas i bolagens utveck-
ling. Gemensamt för våra investeringar är bolag 
med potential till att bli markandledande inom 
sin nisch. Ambitionen gäller oavsett om bolagen 
vänder sig mot en bredare marknad eller är 
tydligt specialiserade. Vårt uppdrag från våra 
aktieägare är tydligt – att skapa värden i våra 
bolag och realisera detta värde.

En unik position och målsättning
Det finns en mängd noterade investmentbolag i 
Sverige. Vissa har funnits i mer än ett sekel och 
andra är relativt nystartade. Vissa har miljar-
der att investera och andra är i uppstarten. 
Trots detta kan det vara svårt att skilja dem åt. 
Front Ventures är det enda noterade invest-
mentbolaget som fokuserar på fintech. Här är 
vi unika. För investerare som tror att fintech 
kommer forma framtidens finansiella tjänster, 
erbjuder Front Ventures en investeringmöjlig-
het i ett tidigt skede. Men det är inte bara vår 
positionering och vårt fokus på fintech som gör 
oss unika. Vår målsättning är minst lika unik. 
På 36 månader vill vi tiodubbla värdet på vår 
investering. För några kanske det låter som en 
aggressiv målsättning men vi är trygga i det. Vi 
är också trygga med att våra aktieägare ställer 
höga krav på oss och förväntar sig resultat. 
Vi gillar det och vi förväntar oss det. Vi ställer 
nämligen lika höga krav på oss själva och på de 
bolag vi väljer att investera i. 

Fokus på att skapa avkastning
Under 2020 hade vi hög aktivitet i vår investe-
ringsportfölj och vår övergripande uppgift är att 
skapa avkastning på våra investeringar. Det är 
vårt uppdrag från våra aktieägare och det som 
vägleder oss varje dag i vårt arbete. Under 2020 
gjorde vi totalt 16 transaktioner i våra portfölj-
bolag. Det ger ett snitt på nästan tre transaktio-
ner på de sex aktiva investeringar vi har. Viktigt 

att komma ihåg är att tre av dessa sex bolag 
– TorTora, Conax och PayFunc – tillkom under 
första halvan av 2020. Att ha en hög aktivitetsni-
vå ger i sig inte per automatik en hög avkast-
ning. Vår höga aktivitet under 2020 ska mer ses 
som ett tecken på att vi under året la grunden 
för ett framgångsrikt 2021. Vi gjorde flera inves-
teringar i nya bolag, vi justerade ägarandelen i 
några bolag och avyttrade andra för att skapa 
möjlighet till nya investeringar. Vi är övertygade 
om att flera av våra portföljbolag kommer att 
skörda framgångar under 2021. 

Mitt i rådande pandemi har vi dessutom 
lyckats kapitalisera oss själva och våra port-
följbolag med över 150 miljoner kronor. Vi inser 
att alla investeringar inte kommer att lyfta som 
vi vill inom den tidshorisonten vi har. Vi är inte 
rädda för att avyttra investeringar som inte 
utvecklas som vi vill. Här ligger en del av vår 
framgång. Det är det kravet våra aktieägare 
har på oss. Vi måste fokusera på dem som 
utvecklas enligt våra högt ställda mål och krav 
och vi övertygade om att bland våra nuvarande 
investeringar finns framtidens vinnare. 

Slutligen vill jag passa på att kort kommen-
tera några av våra portföljbolag. Intergiro, vår 
största investering, har under 2020 tagit stora 
steg och lyckats säkra kapital för kommande 
utveckling, vilket var en milstolpe under året. 
Quickbit har genomgått en omställning för att 
möjliggöra framtida tillväxt utan begränsningar. 
Det är nu Quickbits riktiga resa börjar. Conax är 
också ett portföljbolag med en stark potential. 
Bolaget har bland annat förstärkt organisa-
tionen, tagit in kapital och dessutom planerar 
Conax för notering inom snar framtid.

När vi nu går in i 2021 gör vi det fulla av 
självförtroende och med starka utsikter. Jag ser 
fram emot alla möjligheter 2021 erbjuder och 
vill som alltid tacka alla er aktieägare för ert 
förtroende.

VD HAR ORDET

FRONT VENTURES = FINTECH

Det nu avslutade 2020 markerar starten på något nytt och spännande. Det här är året när vi blev Front Ventures. 
2021 blir också första helåret med fullt fokus mot fintech. Vi har nu ett renodlat fokus på investeringar i nordiska 
bolag inom fintech-sektorn, vilket gör oss unika. Front Ventures är fintech.

” För investerare som 
tror att fintech kom-
mer forma fram-
tidens finansiella 
tjänster,erbjuder 
Front Ventures en 
investeringmöjlighet 
i ett tidigt skede.”

Johan Lund, VD

4              FRONT VENTURES    I    ÅRSREDOVISNING  2020



PORTFÖLJBOLAG

Front Ventures är ett noterat investmentbolag helt fokuserat mot fintechsektorn. Bolaget är en aktiv ägare i 
noterade och onoterade mindre företag med en tydlig nisch inom fintechsektorn. Gemensamt för de bolag Front 
Ventures väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för kraftig tillväxt inom en treårsperiod i kom-
bination med en tydlig exitstrategi. Front Ventures investeringsportfölj bestod per 31 december 2020 av sex bolag.

Portföljbolag per 31 december 2020

Bolag Verksamhet Land Förvärv
Kapital- 

andel (%)
Antal  

aktier
 Investering  

(kr) 

Kryptovaluta Sverige 2017 7,7 5 202 614 10 221 821

Neobank Sverige 2017 11,5 5 785 252 44 570 420

Neobank Norge 2019 7,4 3 790 214 6 272 382

Aktiechatt Sverige 2017 20,0 20 000 350 000

Fintech Sverige 2020 44,5 1 876 000 9 783 000

Blockchain Sverige 2020 21,2 16 377 513 9 000 000

Totalt 80 197 623

Investeringsportfölj  
31 december 2020

1)  Värdet i Stockaboo har per 31 december 2020 skrivits ned till 0.

Tabellen ovan ger en översiktlig bild över Front Ventures portföljbolag per den 31 december 2020. 
Av de totalt sex innehaven är Quickbit det enda bolaget som är noterat på en handelsplats. Samt-
liga innehav i portföljbolag tas upp till anskaffningsvärde i den finansiella redovisningen. 

1

Noterade tillgångar

Onoterade tillgångar

Quickbit
12,7%

Intergiro 
55,6%

Stockaboo
0,4%

TorTora
12,2%

Conax Group
11,2%

Vopy
7,8%

Totalt 

80,2
Mkr
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Quickbit erbjuder ett ekosystem av lösningar 
som underlättar för människor och företag att 
använda kryptovaluta i sin vardag. Verksam-
heten och erbjudandet är uppdelat i två delar 
– en som riktar sig mot konsumenter och en 
del som riktar sig mot handlare. För handlare 
erbjuder Quickbit en lösning så att de ska kunna 
ta betalt i kryptovaluta, den så kallade affilia-
telösningen. Bolaget kommer också att erbjuda 
handlare en tjänst för att kunna hantera den 
kryptovaluta de får in vid betalningar från sina 
kunder, den så kallade merchantlösningen. 

Quickbits andra verksamhetsdel riktar sig till 
konsumenter genom att, i första steget, erbjuda 
en app och ett betalkort. Det är bolagets affili-
atelösning, merchantlösning samt konsument-
produkter tillsammans som utgör Quickbits af-
färsmodell, eller ekosystem av lösningar. I varje 
transaktion, oavsett om den utförs av konsu-
menter eller handlare, inom detta ekosystem av 
lösningar skapas intäkter och därmed lönsam-
het för Quickbit. Bolagets lönsamhet påverkas 
inte av marknadskursen i den kryptovaluta som 
transaktionen genomförs i.

Transaktioner under 2020

•   Den 23 december förvärvade Front  Ventures 
1,5 miljoner aktier i Quickbit. Förvärvet 
skedde genom att utnyttja teckningsoptio-
ner TO1. Aktierna förvärvades till ett pris 
om 3,20 kronor per styck, vilket var det på 
förhand fastställda konverteringspriset. Efter 
förvärvet uppgår Front Ventures kapitalandel 
i Quickbit till 7,8 procent.

•   Den 23 december avyttrade Front Ventures 
1 627 100 teckningsoptioner TO1 i Quickbit. 
Försäljningen gjordes till en genomsnittligt 
pris om 3,25 kronor per teckningsoption. 
Dessutom avyttrades 94 836 stamaktier i 
Quickbit till ett genomsnittligt pris om 6,78 
krono per aktie.

•   Under juli 2020 avyttrade Front Ventures net-
to 687 595 aktier i Quickbit. Aktierna avyttra-
des till ett genomsnittligt pris om 8,64 kronor 
per aktie. Total försäljningslikvid uppgick till 
5 935 103 kronor.

•   Den 27 februari 2020 förvärvade Front Ventu-
res 87 084 aktier i Quickbit. Förvärvet skedde 
till ett genomsnittlig pris om 11,47 kronor per 
aktie, motsvarande en total köpeskilling om 
998 904 kronor.

2017
Investeringsår

7,7 %
Kapitalandel

Andel av  
investeringsportfölj

Läs mer på  I  quickbit.com

5 202 614
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

QuickBit erbjuder en 
lösning som underlät-
tar för människor och 
företag att använda 
kryptovaluta i sin var-
dag. Bolagets vision  
är att sträva efter  
en ekonomi utan  
gränser. 

PORFÖLJBOLAGEN 

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda 
kryptovaluta i sin vardag. Bolaget har sin historia i betalningar och drivs av att det ska vara enkelt och billigt att 
göra snabba och säkra betalningar. En del av Quickbits affär är att erbjuda lösningar för e-handlare att ta betalt i 
kryptovaluta. En annan del av verksamheten är att erbjuda användarvänliga och säkra lösningar för människor att 
enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag.

12,7 %
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Intergiro erbjuder 
företag över hela 
Europa ett digitalt 
alternativ till 
traditionella banker.

Läs mer på  I  intergiro.com

Intergiros målsättning är att erbjuda ett fullser-
vicealternativ till traditionella banker genom att 
från en enda plattform erbjuda de finansiella 
tjänster som små till medelstora företag (SME) 
efterfrågar. Dessa tjänster inkluderar allt från 
traditionella betal- och korttjänster till integre-
rade bokföringstjänster. Bolaget strävar även 
efter att på sikt även erbjuda kreditprodukter.

Intergiro är fullvärdiga medlemmar (Prin-
cipal Members) hos VISA och MasterCard som 
kortutgivare och inlösare av betaltransaktioner. 
Intergiros egenutvecklade betaltjänsteplatt-
form är anpassad för direkttjänster till små och 
medelstora bolag men bolaget erbjuder även 
så kallade Banking-as-a-service (BaaS) genom 
vilka Intergiro tillhandahåller och utvecklar 
API-baserade tjänster inom transaktioner, 
kortutgivning och kortinlösen enligt en white 
label-modell till både oreglerade motparter och 
andra finansiella institutioner.

Intergiros operativa bas är Stockholm med-
an all plattformsutveckling sker vid bolagets 
utvecklingscenter i Belarus. 

Transaktioner under 2020

•   Den 4 mars 2020 fövävar Front Ventures  
1 534 515 aktier till ett pris om 2,77 kronor 
per aktie i Intergiro Int AB. Total köpeskil-
ling uppgår till 4 250 000 kronor. Förvärvet 
gjordes inom ramen för den företrädese-
mission som Intergiro Int AB genomförde 
mot befintliga aktieägare. Front Ventures 
kapitalandel i Intergiro uppgår, efter förvär-
vet, till 11,5 procent.

PORFÖLJBOLAGEN 

Intergiro är ett svenskt fintechbolag med tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och 
tillhandahålla betaltjänster inom hela EU. Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till 
traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Fokus ligger mot att erbjuda tjänster för 
mindre och medelstora bolag.

2017
Investeringsår

11,5 %
Kapitalandel

5 785 252
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

Andel av  
investeringsportfölj

55,6 %

7              FRONT VENTURES    I    ÅRSREDOVISNING  2020



Neobanker är helt digitala banker som utmanar 
de traditionella banksystemen genom smarta 
lösningar som ofta både är billigare, snabbare, 
mer användarvänliga och dessutom kräver 
mindre resurser. Att bli kund och skapa ett 
konto hos en neobank är mycket smidigt och 
går snabbt. Kontona som öppnas är i många fall 
också internationella, vilket innebär att kunder 
kan genomföra betalningar till väsentligt lägre 
kostnader oberoende av vart i världen kunden 
befinner sig. 

Vopys målsättning är att bli ledande inom 
så kallade white label-lösningar för neobanker. 
Bolagets primära målgrupp är främst stora 
telekombolag och andra väletablerade varu-
märken med stora kunddatabaser. Då Vopys 
plattform är byggd på blockchain ger den säkra 
transaktioner med minimal risk för fel eller 
bedrägerier. Tack vare patenterad teknik kan 
Vopy ersätta delar av det manuella clearingsys-

tem som många av de traditionella bankernas 
plattformar bygger på idag, vilket innebär en 
möjlighet att hantera en stor mängd komplexa 
transaktioner både snabbare, säkrare och till 
lägre kostnad.

Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm 
men all utveckling sker av seniora utvecklare 
på utvecklingscenter i Kanada, England och 
Indien.

Transaktioner under 2020

•   Den 23 september 2020 förvärvar Front 
Ventures 482 143 aktier i det nybildade Vopy 
AB. Förvärvet av samtliga aktier görs till 
priset 2,0625 kronor per aktie. Förvärvet görs 
inom ramen för en apportemission och Front 
Ventures kapitalandel uppgår till 7,4 procent 
efter förvärvet.

I mars 2021 förvärvade Conax Group AB samtli-
ga aktier i Vopy AB.

PORFÖLJBOLAGEN 

Vopys erbjudande innebär att stora företag kan skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke, och därigenom 
hantera transaktioner själva. En del i erbjudandet är att Vopy också kan erbjuda både utgivning av elektroniska 
pengar samt krediter inom Europa. 

Vopy erbjuder tjänster 
inom betalningar, med 
fokus på e-money utgiv-
ning och kreditgivning för 
kunder över hela Europa. 
Vopys tjänster möjligör 
även för kunder att skapa 
en egen neobank, under 
sitt eget varumärke, 
och därigenom hantera 
transaktioner själva.

Läs mer på  I  vopy.com

2019
Investeringsår

7,4 %
Kapitalandel

3 790 214
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

Andel av  
investeringsportfölj

7,8 %
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PORFÖLJBOLAGEN 

TorTora möjliggör skapandet av virtuella kort som kan ges ut över hela världen. Bolagets teknik bygger på kom-
binationen av blockchain och virtuella betalkort, vilket innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är 
omöjligt att manipulera. 

2020
Investeringsår

44,5 %
Kapitalandel

1 876 000
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

TorToras vision är att erbjuda både företag och 
individer en lösning som alternativ till de pro-
blem och risker som användningen av fysiska 
kort och kontanter medför. Grunden i erbjudan-
det bygger på en kombination av virtuella kort 
och blockchain och ger användaren tillgång till 
en lång rad tjänster på ett enkelt och smidigt 
sätt. Bolagets utveckling av tjänster fokuserar 
på tre områden – kontantlösa samhällen, per-
sonligt och omedelbart samt en lösning riktad 
mot spelindustrin.

Kontantlösa samhällen 
Användningen av kontanter underlättar för kri-
minella element att genomföra brott och tvätta 
pengar. TorTora erbjuder en lösning för att på 
ett smidigt och enkelt sätt ersätta kontanter och 
kort med en säkrare lösning. 

Personligt och omedelbart 
Med TorToras tjänst för virtuella kort kan vem 
som helst skicka pengar vart som helst i värl-
den och addera ett personligt meddelande till 
överföringen. Det virtuella kortet kan användas 
för köp både online och vid fysiska korttermi-
naler och användaren kan även skicka virtuella 
presentkort som kan användas direkt. Även 
till presentkorten kan persnliga meddelanden 
adderas.

White-label lösning riktad mot spelindustrin 
Till spelindustrin erbjuder TorTora en så kallad 
white-label lösning för virtuella kort. Denna 
lösning möjliggör en smidig övergång från 
dagens fysiska vouchers till mobil- och online-
betalningar. White-label lösningen är baserad 

på blockchain och innebär förutom en ökad 
säkerhet för användaren även att TorTora är 
fullt skyddad mot bedrägerier genom en PSD2 
enhetlig kundkännedom.

Transaktioner under 2020

•   Den 29 december 2020 avyttrade Front Ven-
tures 425 000 aktier i TorTora AB. Samtliga 
aktier avyttrades till ett pris om 9 kronor per 
aktie, vilket motsvarade en total försäljnings-
likvid om 3 825 000 kronor. Innan försälj-
ningen uppgick Front Ventures kapitalandel 
i TorTora AB till 54,2 procent. Efter avyttring 
innehar Front Ventures 1 876 000 aktier vilket 
motsvarar en kapitalandel om 44,5 procent.

•   Den 29 maj 2020 förvärvade Front Ventures 
125 000 aktier i TorTora AB till ett pris om 
8 kronor per aktie. Betalning sker kontant. 
I och med förvärvet uppgår Front Ventures 
kapitalandel till 54,2 procent.

•   Under andra och fjärde kvartalet investerar 
Front Ventures totalt 3 miljoner kronor, varav 
cirka 1,5 miljoner kronor investeras kontant 
och resterande cirka 1,5 miljoner kronor kvit-
tas mot tidigare inlåning. Efter investeringen 
innehar Front Ventures 2 176 000 aktier i 
TorTora, motsvarande 50,9 procent av kapital 
och röster.

•   I april 2020 förvärvar Front Ventures 
1 801 000 aktier i TorTora AB. Förvärvet görs 
en total köpeskilling om 7 miljoner kronor.

TorTora möjliggör ska-
pandet av virtuella kort 
som kan ges ut över hela 
världen. 

Läs mer på  I  tortora.com

Andel av  
investeringsportfölj

12,2 %
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Conax tjänster innebär att moment som 
stämpling och clearing (verifiering) av trans-
aktioner blir enkla och förhållandevis billiga 
att genomföra med full transparens men utan 
krav på mellanhänder. Bolaget utvecklar även 
egna applikationer baserade på sina lösningar. 
Exempel på egna applikationer är en plattform 
för peer-to-peer utlåning samt lösningar för 
att hantera smarta kontrakt på blockkedjan. 
Ytterligare en del i Conax erbjudande är att 
skapa blockkedjebaserade lösningar åt andra 
mjukvarubolag, vilket innebär att ge andra 
utvecklare tillgång till ett enkelt sätt att lagra 
transaktioner eller att stämpla transaktioner på 
en blockkedja.

Höghastighets blockchain
Conax erbjuder tjänster som ”clearing” och 
”settlement” via en blockkedja där nya block 
(transaktioner) skapas snabbare än 330 ms, 
vilket är otroligt snabbt jämfört med konkur-
renter och andra aktörer. Den höga hastigheten 
medger mycket stora transaktionsvolymer och 
löser ett stort antal av de skalbarhetsproblem 
som nuvarande blockkedjor lider av. Utvecklare 
ges tillgång till Conax lösning genom olika web-
baserade programmeringsgränssnitt för enkel 
integration med befintliga system.

Applikationer
Conax utvecklar, på sin egen plattform, färdiga 
så kallade white-label applikationer för tjänster 
såsom peer-to-peer lånehantering samt an-
nonsmoduler som integreras i applikationer.

Patent
Conax har ett viktigt patent inom Secure zone, 
som förhindrar bedrägerier vid kontaktlösa 
betalningar. Bolaget har även registrerade pa-
tent inom blockchain som möjliggör de extremt 
snabba hastigheter som Conax erbjuder i sina 
tjänster samt även patent inom lokalisering av 
IoT och RF enheter som ger förutsättningar för 
framtida expansion av blockkedjebaserade IoT 
lösningar.

Transaktioner under 2020

•   Den 23 september avyttrar Front Ventures 
aktier i Conax Group AB. Försäljningen görs 
till ett pris om 0,82 kronor per aktie och total 
försäljningslikvid uppgår till 1 miljon kronor. 
Efter försäljningen uppgår Front Ventures 
kapitalandel i Conax Group till 21,2 procent.

•   Den 7 maj 2020 förvärvar Front Ventures, via 
en kvittningsemission, 6 105 006 nyemitte-
rade aktier till priset 0,819 kronor per aktie 
i Conax. Total köpeskilling uppgår till fem 
miljoner kronor. Efter förvärvet uppgår Front 
Ventures kapitalandel i Conax till 23 procent. 

•   Den 6 april 2020 förvärvar Front Ventures 
11 215 909 aktier till ett pris om 0,44 kronor 
per aktie i Conax. Total köpeskilling uppgår 
till fem miljoner kronor och erläggs kontant. 
Efter förvärvet uppgår Front Ventures kapita-
landel i Conax till 15 procent.

PORFÖLJBOLAGEN 

Conax utvecklar högteknologiska blockkedjebaserade programvaror inom fintech. Bolaget erbjuder finansiella ak-
törer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner och smarta kontrakt.

2020
Investeringsår

21,2 %
Kapitalandel

16 377 513
Aktieinnehav per  

31 december 2020, st

Läs mer på  I  vopy.com

Conax utvecklar högtek-
nologiska blockkedje-
baserade programvaror 
inom fintech.

Läs mer på  I  conaxgroup.com

Andel av  
investeringsportfölj

11,2 %
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Styrelsen och verkställande direktören för Front Ventures AB 
(publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 
2020 till 31 december 2020. Bolaget har säte i Stockholm och har 
organisationsnummer 556935-4946. Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor (SEK) och samtliga redovisade belopp är i kronor (kr) 
om ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Information om verksamheten
Front Ventures är ett noterat investmentbolag fokuserat mot 
fintechsektorn. Investeringar sker i noterade och onoterade mindre 
företag med en tydlig nisch. Gemensamma för de bolag Front Ven-
tures väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential 
för kraftig tillväxt inom en treårsperiod i kombination med en tydlig 
exitstrategi.

Front Ventures påbörjade under 2019 en omställning av verk-
samheten som slutfördes under 2020. Denna omställning innebar 
en tydlig förflyttning från investeringar som bestod av en mix av 
turnaround- och fintechbolag till att nu helt fokusera på investe-
ringar i bolag inom fintechsektorn. Front Ventures investeringar 
sker främst i mindre noterade och onoterade nordiska bolag och 
med utgångspunkt samt en övertygelse av att fintech kommer att 
revolutionera den finansiella sektorn. Samtliga bolag som Front 
Ventures väljer att investera i har en tydlig nisch och en möjlighet 
att bli marknadsledande inom denna nisch.

Front Ventures investeringshorisont sträcker sig normalt från 
ett till cirka tre år. Bolaget är alltså en del i att hjälpa portföljbola-
gen att skapa tillväxt under en mer begränsad period för att sedan 
sälja dem till andra ägare alternativt notera bolaget på en lämplig 
handelsplats.

De största innehaven i Front Ventures portfölj är Quickbit och 
Intergiro Intl. Front Ventures B-aktie är noterad på Nordic Growth 
market SME sedan 19 maj 2016. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Ett sätt att hantera risker i portföljbolagen är att Front Ventures 
tar en aktiv ägarroll. Aktivt ägande är viktigt på alla marknader 
och i alla bolag, men särskilt i unga bolag i en relativt ny sektor 
som fintech. Front Ventures stöttar inte bara portföljbolagen med 
kapital utan framför allt i strategiarbete men även i operationella 
frågor i nära samarbete med andra delägare, entreprenörer och 
företagsledningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

•   Front Ventures tog upp kortfristiga brygglån om totalt 9 Mkr på 3 
månaders löptid till en ränta om 10% samt ett lån om 10 Mkr som 
löper i 1 år till en årsränta om 12 %.

•   Styrelsen i Front Ventures beslutade om riktad emission av units 
om 5,5 Mkr samt tilldelning av 1 vederlagsfri teckningsoption 
per 8 aktier till befintliga aktieägare. Totalt emitterades 4 230 
769 units vilket motsvarar 4 230 769 B-aktier samt 8 461 538 
teckningsoptioner, TO1.

•   Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade om omval av Tommy 
Ekholm, Erik Grahn och Johan Lund som ordinarie styrelseleda-
möter samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor med 
Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

•   Front Ventures förvärvar 484 848 st aktier i Vopy AB. Förvärvet 
av samtliga aktier görs till priset 2,0625 kronor per aktie. Front 
Ventures ägarandel uppgår till 7,54 procent efter förvärvet.

•   Front Ventures tar upp ett lån om 10 Mkr i syfte att skapa ökad 
finansiell flexibilitet och möjliggöra fortsatta investeringar i 
portföljbolagen. Lånet har en löptid om 12 månader och en årlig 
ränta om 12%.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

•   Front Ventures AB lånar 4 Mkr av bolagets VD Johan Lund. Lånet 
har en löptid om 12 månader med en årlig ränta om 12%.

•   Front Ventures avyttrar samtliga aktier i portföljbolaget PayFunc. 
Innehavet avyttrades till kursen 0,62 kronor per aktie, vilket mot-
svarar en total försäljningslikvid om 7,95 miljoner kronor.

•   Front Ventures vd Johan Lund utökar sitt ägande genom förvärv 
av 2 476 500 aktier. Förvärvet gjorde till ett pris om 2 kronor per 
aktie, motsvarande 4 953 000 kronor. Förvärvet skedde utanför 
marknadsplats.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

•   Front Ventures slutförde den tidigare överenskommna avytt-
ringen av samtliga aktier i Tortora Europe AB (fd. Blockchain 
Vouchers Europe AB) till en total köpeskilling om 12 Mkr, vilket 
motsvarar ett pris om 5,20 kronor per aktie.

•   Investmentbolaget Front Ventures AB har förvärvat 2 miljoner 
aktier i den snabbväxande neobanken Intergiro Intl. Förvärvet 
gjordes till en aktiekurs om 10 kr/aktie. 

Risker relaterade till Coronavirusets spridning
Spridningen av Coronaviruset har inneburit en dämpad ekonomisk 
aktivitet samt en ökad osäkerhet vad gäller den globala tillväxten. 
Precis som en mängd bolag i ett stort antal sektorer så har Front 
Ventures påverkats negativt av den ökade samhällsekonomis-
ka osäkerheten. Vid publicering av denna årsredovisning pekar 
konjunkturindikatorer på en skör ekonomisk återhämtning som 
delvis är avhängig fortsatta finans- och penningpolitiska stimu-
lanser samt vaccinationsprogrammens framgång. Samtidigt är 
smitto- och dödstalen fortfarande på höga nivåer i vissa delar av 
världen, vilket kan få till följd att hela, eller delar av, samhällen och 
ekonomier stängs ned. Sammantaget kvarstår osäkerheten i den 
ekonomiska utvecklingen och globala tillväxten.

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 4,9 Mkr (0,5). Ökningen i nettoom-
sättning förklaras av ökad fakturering av management- och note-
ringstjänster under första halvåret 2020. Rörelseresultatet uppgick 
till -6,8 Mkr (-9,7). Årets resultat uppgick till 1,9 Mkr (2,8). Resultat 
per aktie blev 0,05 kronor (0,09).

Kassaflöde, finansiell ställning och skuldsättning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under räkenskapsåret 
uppgick till 26,2 Mkr (-20,5) medan kassaflödet efter investeringar 
uppgick till -30,3 Mkr (6,5). Per den 31 december 2020 uppgick 
Front Ventures egna kapital till 69,2 Mkr (56,2). Bolagets soliditet 
uppgick den 31 december 2020 till 70,3% (77,1). Vid räkenskaps-
årets utgång uppgick bolagets likvida medel till 5,3 Mkr (1,7) och 
bolaget hade inga utnyttjade checkräkningskrediter.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar under räkenskapsåret 2020 uppgick till 3 Mkr (1,6) 
och avsåg i huvudsak immateriella tillgångar. Avskrivningar har 
inte belastat helårsperioden då tillgången inte är färdigutvecklad.

Medarbetare
Per den 31 december 2020 hade Front Ventures två anställda, 
varav en kvinna och en man. Utöver detta anlitar bolaget löpande 
konsulter.
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Skatt
Bolaget har under räkenskapsåret 2020 betalat skatt om 0 (0) Mkr.

Aktien
Front Ventures B-aktie är sedan 2016 noterad på Nordic Growth 
Market Nordic SME. Under perioden 1 januari till 31 december 2020 
har drygt 50,6 miljoner aktier omsatts till ett totalt värde om 121,3 
Mkr. Högsta betalkurs under räkenskapsåret var 3,39 kr den 5 
oktober och lägsta kurs var 1,25 den 16 mars.

Front Ventures aktiekapital uppgick den 31 december 2020 till 
1 995 000 kr (1 646 000). Aktiekapitalet är fördelat på 37 160 919 
aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Det finns två akties-
lag – serie A samt serie B – och varje aktie medför lika rätt till andel 
i bolagets tillgångar och resultat. Av totalt utestående aktier består 
2 000 000 aktier av serie A samt 35 160 919 aktier av serie B. Aktier 
av serie A berättigar till 10 röster och aktier av serie B berättigar till 
en röst på bolagsstämman.

Avyttring av dotterbolag ger förändrad redovisning
I och med avyttringen av ett antal helägda portföljbolag under 
2019 så ansågs Front Ventures inte längre vara en koncern per 31 
december 2019. Under första halvåret 2020 förvärvades mer än 
50 procent av antalet utestående aktier i Tortora vilket bidrog till 
att Front Ventures återigen ansågs vara en koncern per 30 juni 
2020. I och med delavyttringen av Tortora under andra halvåret 
2020 så ansågs Front Ventures inte längre vara en koncern per 31 
december 2020. Konsekvensen av detta innebär att endast juridisk 
person och inte koncern redovisas från och med 30 juni 2020. Front 
Ventures är nu ett renodlat investmentbolag fokuserat på fintech-
sektorn och med konsekvensen att bolagets utveckling från och 
med 1 januari 2021 kommer mätas genom finansiella tillgångar och 
substansvärde mer än utifrån omsättning och rörelseresultat.

Väsentliga nyckeltal
För utveckling av väsentliga nyckeltal, se tabell ”Nyckeltal” på 
sidan 25. Definitioner av vissa valda nyckeltal återfinns på sidan 26.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Front Ventures är i sin verksamhet exponerat mot vissa risker som 
kan påverka resultatet i en mindre eller större omfattning. Nedan 
beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydel-
se för Front Ventures framtida utveckling. Riskerna är ej rangord-
nade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare 
risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat 
kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bola-
gets verksamhet och framtida utveckling.

Prisrisk
Med prisrisk på värdepapper avses risken att värdet på aktier och 
tillgångar kan förändras.

Ränterisk
Front Ventures kan påverkas av ränterisk genom att räntenivån 
på skulder förändras med marknadsränteutvecklingen. Ränte-
risk föreligger även på skulder med fast ränta, men med betydligt 
högre trögrörlighet då räntan ändras när lånen förfaller och skall 
förlängas med nya villkor. Någon säkring för ränterisk sker för 
närvarande inte.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att Front Ventures motparter i affärer inte 
kommer att fullgöra sina betalningar och eventuellt erhållna säker-
heter inte täcker fordringsbeloppet och därigenom förorsakar Front 
Ventures en finansiell förlust.

Flerårsöversikt
Utveckling för Front Ventures över perioden 2016–2020 hittas på 
sidan 17 ”Flerårsöversikt”. 

Utdelning
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdel-
ning skall lämnas för räkenskapsåret 2020.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

ansamlad förlust -4 709 905

överkursfond 67 341 505

årets vinst 1 879 562

 64 511 162

disponeras så att i ny räkning överföres 64 511 162

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhöran-
de noter.
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(Tkr) Not 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  4 898 467

Aktiverat arbete för egen räkning  631  -      

Övriga rörelseintäkter  -   330

Summa rörelsens intäkter  5 529 797

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 -8 942 -7 052

Personalkostnader 3, 4 -3 343 -3 402

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5 -12 -2

Övriga rörelsekostnader -39 -8

Summa rörelsens kostnader -12 336 -10465

RÖRELSERESULTAT -6 807 -9668

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 405 1 740

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 -350 0

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 10 268 10 904

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 382 198

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -3 019 -405

Resultat efter finansiella poster  1 880 2768

Skatt på årets resultat 11 0 0

ÅRETS RESULTAT  1 880 2768

RESULTATRÄKNING
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(Tkr) Not 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 12  2 747  1 573    

Summa immateriella anläggningstillgångar  2 747  1 573    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5  237  60    

Summa materiella anläggningstillgångar  237  60    

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 0 0

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 14, 15 0 350

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 82 115 53 164

Andra långfristiga fordringar 17 647 647

Summa finansiella anläggningstillgångar  82 762  54 161    

Summa anläggningstillgångar  85 746  55 794    

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  383  203    

Övriga fordringar  5 722  14 749    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18  1 343  519    

Summa kortfristiga fordringar  7 448  15 471    

Kassa, bank 19  5 286  1 693    

Summa omsättningstillgångar  12 734  17 164    

SUMMA TILLGÅNGAR  98 480  72 958 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 20, 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 858 1 604

Ej registrerat aktiekapital 138 42

Fond för utvecklingsutgifter 2 747 1 573

Fritt eget kapital

Överkursfond 67 342 56 570

Balanserad vinst eller förlust -4 710 -6 304

Årets resultat 1 880 2 768

Summa eget kapital  69 254  56 254 

Långfristiga skulder 22

Övriga skulder  5 731  9 111    

Summa långfristiga skulder  5 731  9 111    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  1 810  1 876    

Aktuell skatteskuld  44  33    

Övriga skulder  20 996  4 845    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  645  839    

Summa kortfristiga skulder  23 495  7 593    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  98 480  72 958

BALANSRÄKNING
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(Tkr) Aktiekapital
Ej registrerat 

aktiekapital
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Balanserat resultat 

inkl årets resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2020 1 604 42 1 573 56 571 -3 536 56 254

Nyemission 254 -42 5 288 5 500

Pågående nyemission 138 5 482 5 620

Fond för utvecklingsutgifter 1 174 -1 174 0

Periodens resultat 1 880 1 880

Utgående balans 31 december 2020 1 858 138 2 747 67 341 -2 830 69 254

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL  
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(Tkr) 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -6 807 -9 668 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 - Avskrivningar  363 -

Betald skatt  11 -118

Erhållen ränta   789 151

Erlagd ränta och valutakursförändringar -3 019 -1 317

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-8 663 -10 952

Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder   15 957 4 019

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar   8 023 -15 194

Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder  -66  1 063 

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skuld  -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  15 251 -21 064

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -43 902 -12 368 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  25 866  20 073 

Investeringar av materiella anläggningstillgångar -189 -62 

Omklassificieringar av finansiella placeringar  -  - 

Förändring av immateriella anläggningstillgångar -  50 

Investeringar i immateriella tillgångar -1 174 -1 573 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 399 7 120

Finansieringsverksamheten

Nyemission  11 121  7 268 

Upptagning av lån  454  8 061 

Amortering av skuld -3 834  -   

Utdelning - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7 741  15 329 

PERIODENS KASSAFLÖDE  3 593  1 385 

Likvida medel vid periodens början  1 693  308 

Likvida medel vid periodens slut  5 286  1 693 

KASSAFLÖDESANALYS
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(Tkr) 2020 2019 2018 2017

Lönsamhet och räntabilitet

Omsättning   4 898   467   3 120 2 700

Resultat efter finansiella poster   1 880   2 768 - 9 613 6 800

Balansomslutning   98 480   72 958   51 528 25 200

Soliditet (%) 70,32% 77,10% 89,70% 62,00%

FLERÅRSÖVERSIKT
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NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sanno-
likt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som 
intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekono-
miska fördelar som är förknippade med transaktionen och när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivränte-
metoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överens-
kommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt 
när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggnings-
tillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga 
utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immate-
riell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna 
i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt 
över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20% 

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kost-
nadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
långfristiga placeringar, värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella instru-
ment värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässi-
ga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmå-
ner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

NOTER

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att inne-
has långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje 
balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som om-
sättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfal-
lotidpunkten 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.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskriv-
ningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. 
Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och 
prövas individuellt.

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som 
gäller per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Upp-
skjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. 
Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den 
period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovi-
sas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld 
som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovis-
ning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskul-
den som är hänförlig till obeskattade reserver.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs 
av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus 
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga 
ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd 
av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter 
betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som 
ligger till grund för förpliktelsen.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-
de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade 
på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, 
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och anta-
ganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömning- en 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska 
erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande om-
ständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för 
att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som 
inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskatt-
ningar och antaganden ses över regelbundet.

Uppskjuten skatt 
Då bolagets verksamhet uteslutande består av investeringar i nä-
ringsbetingade andelar och det inte finns en prognos, som indikerar 
ett skattemässiga överskott, redovisas inte uppskjuten skatt på 
tidigare års underskott med stöd av BFNAR 2012:1 29.29. 

NOT 2  Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 
övriga arbetsuppgifter

(Kr) 2020 2019

Ernst & Young Aktiebolag

Revisorsuppdrag 402 897 282 000

Revisonsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga uppdrag 0 0

402 897 282 000

NOT 3  Anställda och personalkostnader

2020 2019

Medeltalet anställda

Kvinnor 2,00 1,17

Män 1,00 2,20

(Kr) 2020 2019

Löner och andra ersättningar

Styrelseledamöter 150 000 75 000

Verkställande direktör 660 000 1 121 400

Övriga anställda 1 568 091 1 207 172

2 378 091 2 403 572

Sociala kostnader

Pensionskostnader verkställande direktör 0 6 912

Pensionskostnader för övriga anställda 90 432 106 296

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 657 852 759 097

748 284 872 305

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 3 126 375 3 275 877

Ersättning till verkställande direktören
Ersättning baseras på marknadsmässiga villkor och består av fast 
grundlön, pension och ersättningar. För verkställande direktör 
gäller ingen uppsägningstid vid egen uppsägning och från bolagets 
sida. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktö-
ren ej rätt till avgångsvederlag.

NOT 4
   Antal styrelseledamöter och  

ledande befattningshavare

2020 2019

Styrelseledamöter 3 3

Verkställande direktör 1 1

4 4

NOT 5  Inventarier, verktyg och installationer

(Kr) 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 62 376 0

Inköp 189 340 62 376

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 251 716 62 376

Ingående avskrivningar -2 079 0

Årets avskrivningar -12 475 -2 079

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 554 -2 097

Utgående redovisat restvärde 237 162 60 297

NOT 6  Resultat från andelar i koncernföretag

(Kr) 2020 2019

Resultat vid avyttringar 425 000 2 020 256

Nedskrivningar -19 751 -280 462

405 249 1 739 794
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NOT 7
   Resultat från andelar i intresseföretag  

och gemensamt styrda företag 

(Kr) 2020 2019

Nedskrivningar -350 000 0

-350 000 0

NOT 8
   Resultat från övriga värdepapper och  

fordringar som är anläggningstillgångar

(Kr) 2020 2019

Resultat vid avyttringar 10 268 026 10 903 683

10 268 026 10 903 683

NOT 9
   Övriga ränteintäkter och  

liknande resultatposter

(Kr) 2020 2019

Övriga ränteintäkter 788 964 197 562

Resultat vid försäljningar 592 811 0

1 381 775 197 562

NOT 10  Räntekostnader och liknande resultatposter

(Kr) 2020 2019

Övriga räntekostnader 2 953 262 355 215

Kursdifferenser 65 564 50 114

3 018 826 405 329

NOT 11  Aktuell och uppskjuten skatt

(Kr) 2020 2019

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt 0 0

Totalt redovisad skatt 0 0

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019

(Kr) % Belopp % Belopp

Redovisat resultat före skatt 1 879 562 2 768 059

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -402 226 21,40 -592 365

Ej avdragsgilla kostnader 4,44 -83 491 10,64 -294 655

Ej skattepliktiga intäkter 0,00 0 -84,3 2 333 389

Underskottsavdrag vars skatte-
värde ej längre redovisas som 
tillgång 0,00 0 0,00 0

Nyttjande av underskott -25,84 485 717 0,00 0

Tillkommande underskott 0,00 0 52,25 -1 446 369

Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0

NOT 12
   Balanserade utgifter för utvecklings-

arbeten och liknande arbeten

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 573 110 50 000

Försäljningar/utrangeringar 0 -50 000

Aktiverade kostnader 1 173 692 1 573 110

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 746 802 1 573 110

Utgående redovisat värde 2 746 802 1 573 110

NOT 13  Andelar i koncernföretag

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 4 938 151

Försäljningar 0 -4 938 151

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

NOT 14
   Andelar i intresseföretag och  

gemensamt styrda företag

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 350 000 350 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 350 000 350 000

Årets nedskrivningar -350 000 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -350 000 0

Utgående redovisat värde 0 350 000

NOT 15
   Specfikation andelar i intresseföretag och 

gemensamt styrda företag

Namn Org.nr Säte

Kapi-
tal-

andel

Röst-
rätts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Stockaboo AB 559055-6550 Stockholm 20% 20% 20 000 0

      0

NOT 16  Andra långfristiga värdepappersinnehav

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 53 163 656 43 076 990

Inköp 43 901 615 12 016 939

Försäljningar -14 950 066 -1 930 273

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 115 205 53 163 656

Utgående redovisat värde 82 115 205 53 163 656
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NOT 17  Andra långfristiga fordringar

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 647 000 1 264 010

Tillkommande fordringar 0 350 000

Avgående fordringar 0 -967 010

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 647 000 647 000

Utgående redovisat värde 647 000 647 000

NOT 18
   Förutbetalda kostnader  

och upplupna intäkter

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna ränteintäkter 666 125 146 131

Förutbetalda hyror 503 200 342 025

Övriga periodiserade förutbetalda kostnader 173 048 31 023

1 342 373 519 179

NOT 19  Likvida medel

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Likvida medel

Kassamedel 5 285 846 1 693 486

5 285 846 1 693 486

NOT 20  Antal aktier och kvotvärde

(Kr) Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 2 000 000 20

Antal B-Aktier 35 160 919 20

 37 160 919

Ej registrerade B-aktier per 31 dec 2020 uppgår till 2 762 115 st.

NOT 21  Disposition av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust -4 709 905

överkursfond 67 341 505

årets vinst 1 879 562

 64 511 162

disponeras så att i ny räkning överföres 64 511 162

NOT 22  Långfristiga skulder

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Förfallotid långfristiga skulder

Förfaller mellan ett år och fem år efter balans-
dagen

0 0

Förfaller senare än fem år efter balansdagen 5 730 513 9 110 830

5 730 513 9 110 830

NOT 23  Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för upptagna lån 
(Antal aktier) 2020 2019

Ställda säkerheter

Aktier i Quickbit eu AB 2 200 000 0

Totalt 2 200 000 0

NOT 24
   Upplupna kostnader och  

förutbetalda intäkter

(Kr) 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löner och semesterskuld 78 039 140 066

Redovisningskostnader 100 000 185 500

Revisionskostnader 135 000 135 000

Upplupen kostnad 180 675 378 785

Upplupen räntekostnad 150 952 0

644 666 839 351

NOT 25
   Väsentliga händelser efter  

räkenskapsårets slut

•   Front Ventures avyttrar samtliga aktier i Tortora Europe AB (fd. 
Blockchain Vouchers Europe AB) till en total köpeskilling om  
12 Mkr, vilket motsvarar ett pris om 5,20 kronor per aktie. 

•   Investmentbolaget Front Ventures AB har förvärvat 2 miljoner 
aktier i den snabbväxande neobanken Intergiro Intl. Förvärvet 
gjordes till en aktiekurs om 10 kr/aktie. 

NOT 26  Närståendetransaktion

Under räkenskapsåret har inga transaktioner ägt rum mellan 
koncernen och närstående som inte har skett på marknadsmässiga 
villkor.      
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3), respektive god 
redovisningssed. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsbe-

rättelsen för moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför. Årsredovisningen har 
godkänts för utfärdande av styrelsen den 14 april 2021. Moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för 

fastställelse på årsstämman den 28 april 2021.

Stockholm, den 14 april, 2021

   

Tommy Ekholm Erik Grahn

Ordförande Styrelseledamot

Johan Lund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april, 2021

Ernst & Young Aktiebolag 

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Front Ventures AB 
(publ) för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31. Bolagets årsre-
dovisning ingår på sidorna 11-21 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Front Ventures AB (publ)s finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Front Ventures AB (publ) enligt god re-
visorssed 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 och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten 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 att årsredo-
visningen 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 

Till bolagsstämman i Front Ventures AB (publ), org.nr 556935-4946

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

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

•   identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

•   skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

•   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-
rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

•   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Front Ventures AB (publ) för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-
12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Front Ventures AB (publ) 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 dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och an-
visningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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 styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

•   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt-
gärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 14 april 2021 
Ernst & Young AB  

Andreas Nyberg 
Auktoriserad revisor 

24              FRONT VENTURES    I    ÅRSREDOVISNING  2020



(Tkr) 2020 2019

Lönsamhet och räntabilitet

Omsättningstillväxt (%) 949% neg

Rörelsemarginal (%) neg neg

Vinstmarginal (%) 38,38% 592,72%

Räntabilitet på eget kapital (%) 2,7% 5,40%

Kapitalstruktur

Eget kapital (Tkr)  69 254  56 254 

Balansomslutning (Tkr)  98 480  72 958 

Sysselsatt kapital (Tkr)  88 480  64 897 

Räntebärande nettoskuld (Tkr)  9 739  1 693 

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,05 0,01

Soliditet (%) 70,32% 77,10%

Skuldsättningsgrad (%) 22% 14%

Räntetäckningsgrad (ggr)  1,62  6,43 

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar (Tkr) 15 251 -20 471 

Kassaflöde efter investeringar (Tkr) -4 148 -13 944 

Likvida medel (Tkr)  5 286  1 693 

Medarbetare

Medelantalet anställda 3 3

Omsättning per anställd (Tkr) 1 399 156

Antalet anställda 2 3

Data per aktie

Antal aktier  37 160 919  32 084 964 

Resultat per aktie 0,05 0,09

Eget kapital per aktie (SEK) 1,86 1,75

NYCKELTAL
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BEGREPP OCH DEFINITIONER

Lönsamhet och räntabilitet

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Kapitalstruktur

Balansomslutning (kr) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (kr) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive 
latent skatt 

Räntebärande nettoskuld (kr) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella 
tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Periodens omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat 
med finansiella kostnader

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar (kr) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar  
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (kr) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar  
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Medarbetare

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut

Omsättning per anställd Årets omsättning dividerat med antalet anställda

Data per aktie

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (kr) Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (kr) Eget kapital dividerat med antal aktier
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ÅRSSTÄMMA OCH FINANSIELL KALENDER

Årsstämma i Front Ventures AB (publ)
Front Ventures årsstämma kommer att hållas 
den 28 april 2021.

Deltagande
För att motverka spridning av Covid-19 har 
styrelsen beslutat att stämman kommer att 
genomföras enbart genom poströstning, 
utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och 
utomstående. i Front Ventures välkomnar alla 
aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman 
genom poströstning med stöd av tillfälliga lag-
regler, i den ordning som anges nedan.
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret 
begära att beslut i något eller några av ärende-
na på den föreslagna dagordningen nedan ska 
anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som 
inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. 
Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stäm-
man beslutar om det eller om ägare till minst 
en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

För att en aktieägare ska ha rätt att genom 
poströstning delta vid stämman ska denne (i) 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 

(”Euroclear”) förda aktieboken den 20 april 2021 
(”Avstämningsdagen”) (ii) dels senast den 26 
april 2021 ha anmält sitt deltagande genom att 
ha avgett sin poströst enligt instruktionerna 
under rubriken ”Poströstning” nedan så att 
poströsten är bolaget tillhanda senast den da-
gen. Observera att anmälan till stämman sker 
genom avgivande av poströst.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera 
sina aktier hos bank eller annan förvaltare 
måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn 
för att få delta i stämman. Sådan registrering 
måste vara verkställd hos Euroclear senast på 
Avstämningsdagen, vilket innebär att aktieäga-
ren i god tid före detta datum måste underrätta 
förvaltaren.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdel-
ning ska utgå för räkenskapsåret 2020.

Kontakt
-

JOHAN LUND,  
VD FRONT VENTURES

Telefon:  
+46 (0)70 556 53 54 

E-post:  
johan.lund@frontventures.se

Finansiell kalender
-

Front Ventures avger halv- och helårsrapporter. Samt-
liga rapporter kan laddas ner på www.frontventures.se 
alternativt www.ngm.se

Offentliggörande av årsredovisning 14 april 2021

Årsstämma 28 april 2021

Halvårsrapport 2021 19 augusti 2021
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