Årsredovisning och koncernredovisning för 2018

Vadsbo SwitchTech
Group AB (publ)
Org.nr. 556476-0782

Styrelsen och verkstiillande direktoren far harmed avliimna arsredovisning
och koncernredovisning fcir riikenskapsaret 2018-01-01 - 2018-12-31.
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FORVALTNING SBERAT TELSE
Styrelsen och verkstallande direktoren far harmed avlamna arsredovisning och
koncernredovisning for rakenskapsaret 2018-01-01 - 2018-12-31.
Arsredovisningen ar upprattad i tusental svenska kronor, KSEK, on inte annat anges.

Aret som gatt
• Nettoomsattningen uppgick till 32 571 kkr (28 437 kkr).
• Nettoomsattningstillviixt 15 %.
• Rorelseresultat fore avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 640 kkr (-468 kkr).
• EBITDA marginalen var 5 % (-1,6 %).
• Rorelseresultatet uppgick till -599 kkr (-2 290 kkr).
• Nettoresultatet uppgick till -505 kkr (-2 614 kkr).
• Kassaflodet under aret uppgick till O mkr (-1,8 mkr).

VD bar ordet
"Nya produkter, nya marknader och fortsatt tillviixt"
Det tar sig!
Vi hade en okad omsattning 2018 med 15% under lonsamhet.Vadsbos export var mycket framgangsrik med
en tillviixt om 22%.Tillviixten bygger pa tva storre faktorer: dimrar och Casambi-systemet.Vi ar idag en
strategisk partner till Casambi, vilket bland annat lett till flera avtal med fciretag i Europa som nyttjar
Casambi-systemet. Casambi tar marknadsandelar och skapar nya marknader diir Vadsbo iir en nyckelpartner
i denna tillviixt.
Vadsbos fcirsiiljning av dimrar har under 2018 okade med 27% pa en underliggande marknad som vaxte med
8%. Forsaljningen skedde pa bade den inhemska- och exportmarknaden till grossister och distributorer i
Europa dar flera nya produkter lanserades.
Aret har dessutom inneburit flertalet positiva utmaningar. Vi har fcirandrat var varumarkesprofil och
kommunikation till den professionella marknaden.Vi har breddat vart produktsortiment genom
egenutveckling och avtal med leverantorer.
Vidare har aret inneburit ett omtag av koncernens struktur dar fcirandringen statt i fokus fcir att satta det nya
Vadsbo som kan mota bade dagens och morgondagens behov inom smart belysning.
2019 kommer innebara fortsatt lansering av nya produkter och malmedveten satsning fcir att bli det
sjalvklara valet fcir vara kunder.Jag ser fram emot detta med stora fcirvlintningar.
Med vlinliga halsningar,
Henrik Lonner, KoncernchefVadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Vasentliga handelser under aret

• Vadsbo lanserade en ny vriddimmer fcir LED (VD300) och satte darmed en ny branschstandard fcir
dimring av LED.
• Vadsbo tick en miljonorder inom OEM-segmentet fran exportkund om 2 MSEK som leverades under Q2.
• Vadsbo tredubblade sin fcirsaljning av vriddimrar med en okad produktmarginal i Ql.
• Vadsbo skrev avtal med annu en exportkund inom smart belysning och loT och mottag en fcirsta order om
0,6 MSEK som Ieverades under Q2.
• Vadsbo lanserade tre nya uppkopplade produkter inom smarta system i Q4.
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Vasentliga handelser efter rakenskapsarets slut
• Koncernen har tecknat ett factoringavtal med en limit om 8 mkr och har darutover en checklimit pa 3
mkr.
Koncernens finansiella mal
Tillviixt
Bolaget har som ma! att vaxa med i genomsnitt 25-35 procent arligen de niirmaste tre aren. Tillvaxten ska i
fdrsta hand vara organisk och i andra hand fdrvarvsdriven. Vid forvarv kan tillvaxten komma att vara hogre
vissa ar. Det ar da viktigt att den da nya organisationen konsolideras, vilket kan innebara en tillfalligt lagre
tillvaxt under nastkommande ar. Koncemens nettoomsattning vaxte med 15 % helaret 2018.
Lonsamhet i enlighet med uppsatta finansiella ma! ska prioriteras fore tillvaxt.
Lonsamhet
Lonsamhetsmalet ar en EBITDA-marginal om 13 procent pa arsbasis. Yid uppstart pa nya geografiska
marknader kan lonsamheten dock tillfiilligt vara svagare under de forsta sex till tolv manadema. Marginalen
paverkas ocksa till en viss de! av sasongsvariationer. Helarets EBITDA marginalen uppgick till 5 % (-1,6%
foregaende ar).
Soliditet
Bolagets mal ar att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet uppgick vid utgangen av
perioden till 52,2 %.

Finansiell stallning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 december 2018 till 1,4 mkr.
Koncemen hade vid periodens utgang rantebarande skulder uppgaende till 7,1 mkr.
Koncernen har i borjan av 2019 tecknat ett factoringavtal med en limit om 8 mkr och har
darutover en checklimit pa 3 mkr. Styrelsen och VD anser att denna och flera andra atgarder
som har vidtagits tillgodoser koncemens likviditetsbehov avseende 2019.
Kassaflodet for perioden (1 januari - 31 december) uppgick till O mkr dar den lopande
verksamhetens del uppgick till +3,1 mkr. Detta kommer framst ur det positiva kassaflodet
fran den lopande affarsverksamheten om +1,7 mkr, minskning av kundfordringama som
darmed binder mindre kapital om +0,8 mkr samt att bolagets rorelseskulder okar om +0,4
mkr pga. okade upplupna kostnader. Kassaflodet fran investeringsverksamheten uppgick till 2,3 mkr och bestod :frarnst av aktiverad produktutveckling i dotterbolaget samt inkopta
produktionsverktyg.
Kassaflodet friin finansieringsverksamhet uppgick till -0,8 mkr vilket kommer ur den
utnyttjade checkkredit om +0,7 mkr samt amorteringen av skulder om -1,5 mkr.
Moderbolaget hade en extern omsattning om 1 mkr under perioden vilket avser fakturering
till dotterbolaget av koncemgenomsamma tjanster och gjorde ett resultat pa +0,1 mkr.
Moderbolagets egna kapital var totalt 17,7 mkr varav bundet 5,9 mkr.
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Likviditetsrisker

Likviditetsrisk ar den risk som foreligger om koncernen inte klarar sina betalningar till foljd av
otillracklig likviditet och/eller svarighet att fa krediter fran kreditgivare.Koncernen bar en stabil
finansiell stallning utifran tillgangliga checkkrediter och sakrad mojlighet till forsaljning av fakturor och
en mangarig relation med en av Sveriges storsta banker. Pagaende och framtida projekt planeras kunna
finansieras med eget kapital och kreditutrymmen.Likviditetsrisken ar for tillfallet begransad utifran det
nya factoringavtal som ar pa plats i borjan av 2019 vilket gor att koncernens kreditram okat till att uppga
till totalt 11 mkr och med mojligheten att oka factoringlimit for att folja koncernens tillviixtresa
kommande ar.
Verksamheten

Bolaget Vadsbo SwitchTech Group utvecklar, tillverkar och saljer produkter inom stromforsorjnings-,
stromreglerings- och belysningsomradet jamte annan darmed forenlig verksamhet liksom iiga och forvalta
fast och leis egendom.
Verksamheten i dotterbolaget Vadsbo Transformatorer AB omfattar utveckling, tillverkning och
forsaljning av stromreglerings- och stromforsorjningsprodukter for LED belysning samt
kraftforsorjningsprodukter.
Forskning och utveckling

Koncernen utvecklar produkter och system inom stromreglerings- och stromforsorjningsprodukter for
LED belysning. Dessa kostnader aktiveras eftersom dessa investeringar beraknas ge ett framtida positivt
kassaflode.Under riikenskapsaret bar nya utvecklingskostnader aktiverats inom dessa omraden.
Miljo-policy
Koncernen arbetar aktivt med att uppfylla sina ataganden kring elektronik producenters
atervinningsansvar och samarbetar aktivt med naturvardsverket och elektronikatervaningsforeningen i
fragan.
Forvantad framtida utveckling och vasentliga riskfaktorer
Marknaden for belysningsstyrning och smart belyssning kommer att vara en tillvaxtmarknad i manga ar
framat. Bolaget verkar pa en expansiv marknad med goda tillvaxtmojligheter bade i Sverige och pa andra
marknader. Bolaget bar som uttalat mal att vaxa saval organiskt och genom forvarv. Styrelsen ser positivt
pa de narmaste aren.
De mest vasentliga riskerna och osiikerhetsfaktorerna for koncernen kan delas in i operationella och
finansiella faktorer.
Operationella risker och osakerhetsfaktorer
Bolaget agerar pa en konkurrensutsatt marknad och moter konkurrens fran flera olika hall och fran flera
typer av aktorer. Det kan inte uteslutas att en okad konkurrens skulle kunna leda till reducerade
tillvaxtmojligheter och samre lonsamhet for Vadsbo SwitchTech Group AB. Bolaget ar dock mycket
konkurrenskraftiga da de har manga ar i branschen och en organisation som ar val anpassad for
verksamheten.Marknaden for smart belysning och belysningsstyrning har en god underliggande tillviixt
pa grund av de okade behoven av kontrollbarhet for belysningen samt framvaxten av IOT och smarta hem
som okar hos saval privata miljoer som professionella- och industriella miljoer.Marknaden forvantas
vara god i manga ar framat.
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Leverantorer
Vadsbo SwitchTech saljer och levererar produkter fran ett mindre antal leverantorer och ar beroende av
avtal med dessa leverantorer. En fdrsvagad position for och/eller gentemot nagon av Bolagets
leverantorer kan leda till att Vadsbo SwitchTech inte lyckas fdrhandla fram lonsamma leverantorsavtal
vilket kan paverka lonsamheten negativt.
Produktutveckling

Vadsbo SwitchTech utvecklar egna produkter gentemot vad Bolaget uppfattar vara marknadens krav.
Produktutveckling ar fdrenat med risker. Det kan visa sig att utveckling tar langre tid, kostar mer pengar
eller att den ursprungliga specifikationen ej motsvarar det marknaden vill ha. I dessa fall kan det inte
uteslutas att Bolagets lonsamhet och mojlighet att viixa paverkas negativt.
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Vadsbo SwitchTech baserar sin framgang pa ett fatal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet.
Bolaget ar aven i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hart
med att minska beroendet av nyckelpersoner genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.
Marknadsutveckling

Vadsbo SwitchTech ar framfdr allt beroende av att marknaden for belysningsinstallationer utvecklas pa
ett bra satt. Denna utveckling paverkas av infrastruktursatsningar, nybyggnation och renovering av
fastigheter (saval privata villor och hus som storre fastigheter (bostader och industri). Skulle marknaden
av nagon anledning inte viixa enligt fdrvantan kommer detta att paverka Bolagets fdrsaljning negativt.
Immateriella riittigheter ocb patent
Bolaget arbetar med utveckling av nya produkter och losningar. Bolaget fdrsoker att kontinuerligt skydda
immateriella tillgangar via god sekretess och, da det ar applicerbart och affarsmassigt motiverat, med
patentansokningar. Intrang i Bolagets immateriella tillgangar av tredje part skulle kunna paverka Bolaget
negativt. Skulle Bolaget sjalvt, trots anstrangningar att undvika detta,inkrakta pa annans patent kan detta
paverka Bolaget negativt.
Finansiella risker

Som fdretag med sin tillverkning av produkter fdrlagd till underleverantorer utomlands har fdretaget att
hantera de valutarisker som ligger i kursutvecklingen av USD och EUR. Foretaget har Jang bantering av
denna typ av risk med hjalp av terminssiikringar och valutaoptioner.
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Flerarsjamforelse, koncernen*

Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Flerarsjamforelse, moderforetaget*

Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2018
32 571
-467
28 188
52,2%

2017
28 437
-2 871
29 289
51,8%

2016
29 651
1 156
26 062
63,3%

2015
0
-11
23 440
3,7%

2018
1 042
-1 688
25 141
70,6%

2017
967
-644
25 153
69,9%

2016
566
-112
21 709
78,0%

2015
0
-11
12 052
7,3%

2018
15%
5,0%
-1,8%
52,2%
-0,035
-0,033
-32
0,6
15
16
14 453 100
14 453 100
15 174 216

Koncernens nyckeltal*

Nettoomsattningstillvaxt
EBITDA marginal
Rorelsemarginal
Soliditet
Resultat per aktie fore utspadning (kr)
Resultat per aktie efter utspadning (kr)
Resultat per anstalld (tkr)
Kassalikviditet
Antal anstallda
Genomsnittligt antal anstallda
Antal aktier
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier efter utspadning
•oefinitioner av nyckeltal, se tillaggsupplysningar
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2017
-4%
-1,6%
-8,1%
51,8%
-0,181
-0,176
-163
0,8
15
16
14 453 100
14 419 767
14 819 767

2014
0
497
I 350
65,7%

Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Org. nr.556476-0782

Aktien

Bolagets aktie iir sedan 3 maj 2016 listad pa Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern
VADS.
Totalt antal aktier iir innan utspadning fran befintliga teckningsoptionsprogram
14 453 100 st.
Aktiens utveckling under 2018:
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Pa arsstamman den 17 maj 2018 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1
500 000 aktier. Sadan emission kan goras i samband med fdretagsforviirv eller for att finansiera framtida
expansion.
Existerande optionsprogram iir:
l .Enligt beslut pa arsstamman den 23 februari 2016 tecknades i mars 2016, 400 000 teckningsoptioner av
ledande befattningshavare och anstallda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden fran och med
den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen for aktier som tecknas med
teckningsoptioner ska vara 5 SEK.
2.Enligt beslut pa arsstamman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av
ledande befattningshavare och anstallda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden fran och med
den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen for aktier som tecknas med
teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
Antal aktieagare var vid periodens slut 778 st.
Bolagets borsviirde var per 2018-12-31 cirka 61 mkr.
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. 10 storsta
agarna 1. boIaget per den 31/12 2018
A,garuppsta""Umng
..
Antal Aktier

Procent av kapital och roster

Jonas Nordlund via EFG BANK
Goran Nordlund via Fore C Investment Holding AB
Carl Schneider via Jovitech Invest AB
Martin och Kristian Larsson via EMK Holding AB
SuneTholin
Mikael Pettersson
Henrik Lonner
Avanza Pension
Business Control Partner Holding AB
Radislav Kondic
Ovriga iigare

2 306 351
2 306 350
2 306 340
2 049 180
1 232 023
657 658
655 738
360 819
327 869
197 764
2 053 008

15,96%
15,96%
15,96%
14,18%
8,52%
4,55%
4,54%
2,50%
2,27%
1,37%
14,20%

Totalt

14 453 100

100,00%

Agare

Resultatdisposition

Belopp anges i SEK
Forslag till disposition av bolagets resultat
balanserad vinst
arets resultat

11 690 579
107 679
11 798 258

Styrelsen foreslar att
i ny rakning overfores

11 798 258
11 798 258

Betraffande bolagets resultat och stallning i ovrigt hanvisas till efterfoljande
resultat- och balansrakningar med tillhorande tillaggsupplysningar.
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KONCERNENSRESULTATRAKNING

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

32 571
1 505
586
34 662

28 437
1 867
823
31 127

-18 109
-6 406
-8 507
1 640

-17 418
-5 292
-8 886
-468

-2 239

-1 822

-599

-2 290

424
-291
133

55
-636
-581

Resultat efter fmansiella poster

-467

-2 871

Resultat fore skatt

-467

-2 871

Belopp i KSEK

Not

4

Riirelsens intakter

Nettoomsattning
Aktiverat arbete for egen riikning
Ovriga rorelseintakter
Riirelsens kostnader

Handelsvaror
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Riirelseresultat rdre avskrivningar
Avskrivningar av immateriella och materiella
anlaggningstillgangar

6
7

Riirelseresultat

Rlinteintakter och liknande finansiella intakter
Rlintekostnader och liknande finansiella kostnader
Finansiella poster - netto

8
9

Skatt pa arets resultat

10

Arets resultat

-38

-505

257

-2 614
�
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KONCERNENSBALANSRAKNING

2018-12-31

2017-12-31

11
12

8 2 65
4 335
12 600

7 600
4 9 66
12 566

13

1 537
1 537
14137

1471
1471
14038

622 5
622 5

6 3 08
6 3 08

6 613
51 6
2
68 8

744 5
665
3
829

7 819

6

8 942
2

Summa omsiittningstillgangar

14051

15 251

SUMMA TILLGANGAR

28 188

29289

Belopp i KSEK

Not

TILLGANGAR

Anlaggningstillgangar
Immateriella anlaggningstillgangar
Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten
Goodwill
Summa immateriella tillgangar
Materiella anlaggningstillgangar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa anliiggningstillgangar

Omsattningstillgangar
Varulager m.m.
Fardiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Skattefordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Likvida medel
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KONCERNENSBALANSRAKNING
Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

5 945
10 613
-1 841

5 945
10 560
-1 336

14 717

15169

10

0

10

0

922

2 409

922

2 409

4 642
1 488
4 007
1 034
1 369

3 958
1 488
4 148
1 016
1 101

12 539

11 710

28 188

29 289

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (14 253 100 aktier)
Ovrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inklusive arets resultat
Summa eget kapital
Avsiittningar

Uppskjutna skatteskulder
Summa avsiittningar
Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa langfristiga skulder
Checkriikningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

14

17
18
20
21

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Belopp i KSEK
Koncernens rapport over
Not
forandringar i Eget Kapital

lngaende balans per 1 Januari 2017

Ovrigt
Aktiek
apital tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat
inklusive
arets
resultat

Summa
eget
kapital

0
0
0
82
0
82

935 7

0
0
0
1 224
-21
1 203

1 279
-2 614
0
-2 615
0
0
0

16 499
-2 614
0
-2 615
1306
-21
1 285

Utgaende balans per31 december
2017

5 945

10 5 60

-1336

15 169

Ingaende balans per 1 januari 2018

5 945

10 5 60

-1336

15 169

0

0

-505

-5 05

0

0

-5 05

-5 05

0

53

0

53

0

53

0

53

5 945

10 613

-1 841

14 717

Arets resultat
Ovrigt totalresultat for aret
Summa totalresultat
Nyemission mars 2017
Kostnader hanforliga till emission
Summa transaktioner med aktieagare,
redovisade direkt i eget kapital

Arets resultat

Summa totalresultat

Optionslikvid

Summa transaktioner med aktieagare,
redovisade direkt i eget kapital
Utgaende balans per31 december
2018

5 863

�
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KONCERNENS RAPPORTOVER
KASSAFLODEN

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-599

-2 290

2 239
424
-291
-106

1 822
26
-606
-655

fore forandringar av rorelsekapital

1666

-1 703

Okning(-)/minskning(+) av varulager
Okning(-)/minskning(+) av kundfordringar
Okning(-)/minskning( +) av ovriga rorelsefordringar
Okning(+)/minskning(-) av leverantorsskulder
Okning(+)/Minskning(-) av ovriga rorelseskulder
Kassaflode fran f"orandringar i rorelsekapital

82
833
290
-141
364
1 427

-2 005
-1 341
-700
2 765
276
-1 004

3 094

-2 708

-2 338

-2 840

-2 338

-2 840

-1 487
0
53
684

-1 531
1 285
0
3 958

-750

3 712

Forandring av likvida medel
Likvida medel vid arets borjan

5
2

-1 836
1 838

Likvida medel vid arets slut

6

2

Not

Belopp i KSEK
Den lopande verksamheten
Rorelseresultat
Ej kassaflodespaverkande poster:
-Avskrivningar enligt plan
Erhallen rlinta
Erlagd ranta
Betald inkomstskatt
Kassaflode fran den lopande verksamheten

Kassaflode fran den lopande verksamheten
Investeringsverksamheten
Forvarv av im- och materiella anlaggningstillgangar

11/12/13

Kassaflode fran investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av Ian
Nyemissioner
Optionslikvid
Utnyttjad checkkredit

17
18

Kassaflode fran finansieringsverksamheten

�·
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MODERFORETAGETSRESULTATRAKNING
Not

Belopp i KSEK
Rorelsens intakter
Nettoomsattning

5

Rorelsens kostnader
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader

6
7

Rorelseresultat fore avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar
Rorelseresultat
Resultat fran finansiella poster
Resultat fran ovriga vardepapper och fordringar
Ranteintakter fran koncemforetag
Rantekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter fmansiella poster

8
8
9

Erhallna koncembidrag
Resultat fore skatt
Skatt pa arets resultat

10

Arets resultat

2018- 01- 01
2018-12-31

2017 - 01-01
2017 -12-31

1 042

967

1 04 2

96 7

-1 962
-744

-1 570
-69

-1664
-47
-1 710

-6 71
-40
- 711

0
280
-258
-16 88

43
144
-120
-644

1 796

0

1 796

0

10 8

-644

0

0

10 8

-644

z7){
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Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLG.ANGAR
lnventarier, verktyg och installationer

13

185
185

Finansiella anlaggningstillgangar
Andelar i koncernforetag

138
138

15

10 239

10 239

10 239

10 239

10 377

10 423

14 397
20
80
267

14 415
0
48
267

14 764

14 730

0

0

Summa omsattningstillgangar

14 764

14 730

SUMMA TILLGANGAR

25141

25153

Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernforetag
Aktuell skattefordran
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

19

Kassa och bank

16
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2018 -12-31

2017-12-31

5 945

5 945

5 945

5 945

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller fdrlust
Arets resultat

11 691
108

12 282
-644

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

11 798
17 743

11 638
17 583

650

1 950

650

1950

4 642
1 300
616
0
189

3 958
1 300
245
13
105

6 74 7

5 620

25141

25153

Belopp i KSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa langfristiga skulder

17

Kortfristiga skulder
Checkrak:ningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

18
20
21

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17
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Belopp i KSEK
MODERFORETAGETS
RAPPORT OVER
FORANDRINGAR I EGET
KAPITAL
Bundet eget
Not Aktiekapi
tal

lngaende balans per 1 Januari
2017
Totalresultat

Fritt eget kapital

forsiiljning Overkursfond Balansera
av aktier
d vinst
och 1'irets
resultat

Summa
eget
kapital

5 863

3

9 356

1 722

16 943

0
0
82
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1 224
0
0

-644
-644
0
0
0

-644
-644
1 306
0
0

0

0

-21

0

-21

82

0

1 202

0

1 285

Utgaende balans per 31 december
2017

5 945

3

10 559

1 077

17 583

Ingaende balans per 1 januari
2018

5 945

3

10 559

1 077

17 583

Totalresultat
Arets resultat

0

0

0

108

108

Summa totalresultat

0

0

0

108

108

Optionslikvid

0

0

53

0

53

0

0

53

0

53

5 945

3

10 611

1 185

17 743

Arets resultat
Summa totalresultat
Nyemission mars 2017
Optionsprogram 2016
Nyemission maj 2016
Kostnader hanforliga till emission
Summa transaktioner med
aktieiigare, redovisade direkt i eget

Summa transaktioner med
aktieiigare, redovisade direkt i eget
Utgaende balans per 31 december
2018

18
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MODERFORETAGETSRAPPORTOVER
KASSAFLODEN

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-1 710

-711

47
280
-258

40
187
-120

-1 641

-604

1 762
371
71
2 204

-5 914
65
81
-5 769

563

-6 373

0

-218

0

-218

684
-1 300
0
53

3 958
-1 300
1 285
0

-563

3 943

Forandring av likvida medel

Likvida medel vid arets borjan

0
0

-2 649
2 649

L ikvida medel vid arets slut

0

0

Belopp i KSEK

Not

Den Iopande verksamheten

Rorelseresultat
Ej kassaflodespaverkande poster
-Avskrivningar enligt plan
Erhallen ranta
Erlagd ranta
Kassaflode fran den Iopande verksamheten
fore forandringar av rorelsekapital
Kassaflode fran forandringar av rorelsekapital

Okning(-)/minskning(+) av ovriga rorelsefordringar
Okning(+)/minskning(-) av leverantorsskulder
Okning(+)/Minskning(-) av ovriga rorelseskulder
Kassaflode fran forandringar i rorelsekapital

Kassaflode fran den lopande verksamheten
Investeringsverksamheten

Forvarv av materiella anlaggningstillgangar

12

Kassaflode fran investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utnyttjad checkkredit
Amortering av Ian
Nyemissioner
Optionslikvid

18
17

Kassaflode fran fmansieringsverksamheten

19
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TILLAGGSUPPLSYNINGAR
ALLMANNA TILLAGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisnings- och viirderingsprinciper - Koncernen och moderbo/aget
Arsredovisning ocb koncemarsredovisning bar upprlittats enligt arsredovisningslagen ocb BFNAR 2012: 1
Arsredovisning ocb koncernredovisning (K3-reglema).
Principema lir oforlindrade jlimfort med foregaende ar.
Viirderingsprinciper m.m.
Fordringar
Fordringar bar upptagits till de belopp varmed de berliknas inflyta.
Ovriga tillgangar, avslittningar ocb skulder bar vlirderats till anskaffningsvlirden om inget annat anges nedan.
Definition av nycke/ta/
Nettomslittningstillvlixt
Netomslittningstillvlixt mats som skillnaden i omslittning mellan tva tidpunkter dividerat med omslittningen
under den forsta tidpunkten.
EBITDA marginal
Resultat fore avskrivningar i procent av nettoomslittningen
Rorelsemarginal
Resultat efter avskrivningar i procent av nettoomslittningen
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Resultat per aktie efter utsplidning (kr)
Arets resultat dividerat med genomsnittligt antalet aktier efter utsplidning
Resultat per anstlilld (tkr)
Arets resultat delat med antalet anstlillda
Resultat per aktie fore utsplidning (kr)
Arets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier fore utsplidning
Genomsnittligt antal aktier
Antalet aktier rliknat varje manad dividerat med 12 manader
Genomsnittligt antal aktier efter utsplidning
Antalet aktier rliknat varje manad inrliknat optionsprogram dividerat pa 12 manader
Genomsnittligt antal anstlillda
Antalet anstlillda rliknat varje manad dividerat med 12 manader
Antal anstlillda
Antalet anstlillda per den 31/12-2018
Antalet aktier
Antalet aktier per den 31/12-2018
Kassalikviditet
Omslittningstillgangar minus varulager/kortfristiga skulder
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Intiiktsredovisning
lnkomsten redovisas till det verkliga vardet av vad som erhallits eller kommer att erhallas. Foretaget redovisar
darfor inkomsten till nominellt varde (fakturabelopp) om ersattningen erhalls i likvida medel direkt vid
leverans. Avdrag gors for lamnade rabatter.
Forsaljning av varor
Intakter fran forsaljning av varor som inte har nagra betydande service forpliktelser redovisas vid leverans.
Forsaljningen av varor redovisas nar foretaget har overfort de vasentliga risker och formaner som ar
forknippade med varomas agande till kunden, varoma har levererats till kunden och de utgifter som
uppkommer till foljd av transaktionen kan beraknas pa ett tillforlitligt satt. Nar varor saljs tillsammans med
kundlojalitetsprogram fordelas den erhallna ersattningen mellan forsaljning av varor och forsaljning av
incitament baserat pa deras verkliga varden. Intakter fran forsaljning dar incitament fran
kundlojalitetsprogram utnyttjas redovisas forst vid inlosen av incitament och i samband med att underliggande
produkter levereras.
Ranteintakter
Ersattning i form av ranta redovisas som intakt nar det ar sannolikt att foretaget kommer att fa ekonomiska
fordelar som ar forknippade med transaktionen och nar inkomsten kan beraknas pa ett tillforlitligt satt.
Materie/la anliiggningstillgangar
Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde med avdrag for ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgangama skrivs av linjart over tillgangamas bedomda nyttjandeperiod
forutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprovas per varje balansdag. Foljande
nyttjandeperioder tillampas:
Antal ar
2-5 ar

Inventarier, verktyg och installationer

Borttagande fran balansrakningen
Materiella anlaggningstillgangar eller komponenter tas bort fran balansrakningen eller avyttring nar inte
framtida ekonomiska fordelar vantas fran anvandning, utrangering eller avyttring av tillgangen eller
komponenten. Nar materiella anlaggningstillgangar avyttras bestams realisationsresultatet som skillnaden
mellan forsaljningspriset och tillgangens redovisade varde och redovisas i resultatrakningen i nagon av
postema Ovriga rorelseintakter eller Ovriga rorelsekostnader.
Immateriella anliiggningstillgangar
Immateriella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde med avdrag for ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgangama skrivs av linjart over tillgangamas bedomda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprovas per varje balansdag. Pagaende projekt skrivs inte av utan
nedskrivningsprovas arligen. Foljande nyttjandeperioder tillampas:
Balanserade utvecklingsarbeten. patent och liknande tillgangar

Antal ar
5-10 ar

De immateriella tillgangar som skrivs av pa 10 ar ar sadana som ar av langsiktig strategisk karaktar, vars
nyttjandeperiod bedoms uppga till minst 10 ar. Vad som styrker att de immateriella tillgangama ska skrivas av
under 10 arsperiod ar bolagets tidigare erfarenhet och mojligheten att utvinna fler produkter under de
utvecklade plattformama. Historiskt har koncemens utvecklingsprojekt producerat produkter som ar gangbara
under en tio ars period.

;t.({
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Utgifter som iir direkt hiinforliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell anliiggningstillgang
forutsatt att de uppfyller foljande krav:
* Det iir tekniskt mojligt att fardigstiilla tillgangen sa att den kan anviindas eller siiljas.
* Foretaget har for avsikt att fardigstiilla tillgangen och att anviinda eller siilja den
* Foretaget har forutsiittningar att anviinda eller siilja tillgangen.
* Det iir sannolikt att tillgangen kommer att generera framtida ekonomiska fordelar.
* Det finns tillriickliga resurser att fardigstiilla tillgangen och for att anviinda eller siilja den.
* Utvecklingsutgiften kan miitas pa ett tillforlitligt siitt.
Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier for aktivering kostnadsfors niir de uppkommer.
Anskaffuingsviirdet for balanserade utgifter inkluderar utgiftema for tillgangens framtagande. Direkt
hiinforliga utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utveckingen tillsammans med en
liimplig andel av indirekta kostnader.
Borttagande fran balansriikningen
Immateriell anliiggningstillgang tas bort fran balansriikningen vid utrangering eller avyttring av tillgangen.
Niir immateriella anliiggningstillgangar avyttras bestiims realisationsresultatet som skillnaden mellan
forsiiljningspriset och/eller niir inte framtida fordelar viintas fran anviindadet av tillgangen utrangeras eller
avyttras tillgangen till redovisat viirde och redovisas i resultatriikningen i nagon av postema Ovriga
rorelseintiikter eller Ovriga rorelsekostnader.
Provning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anliiggningstillgangar
Per varje balansdag gors en bedomning av om det foreligger nagon indikation pa att en tillgangs viirde iir liigre
an dess redovisade viirde. Finns det en sadan indikation beriiknas tillgangens atervinningsviirde. Om
atervinningsviirdet understiger redovisat viirde gors en nedskrivning som kostnadsfors. En intemt upparbetad
immateriell anliiggningstillgang som iinnu inte iir fardig att anviindas eller siiljas per balansdagen
nedskrivningsprovas alltid. Atervinningsviirdet for en tillgang eller en kassagenererande enhet iir det hogsta
av verkligt viirde med avdrag for forsiiljningskostnader och nyttjandeviirdet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter riiknas in i tillgangens anskaffuingsviirde om det iir sannolikt att de framtida
ekonomiska fordelar som iir forknippade med tillgangen kommer att tillfalla Foretaget och anskaffuingsviirdet
kan beriiknas pa ett tillforlitligt siitt. Om inte kostnadsfors utgiftema.
Goodwill
Goodwill utgors av det belopp varmed anskaffuingsviirdet overstiger det verkliga viirdet pa koncemens andel i
det forviirvade dotterforetagets nettotillgangar vid forviirvstillfallet.
Goodwill skrivs av linjiirt over den beriiknade nyttjandetiden. Goodwill som uppkommit pa de forviirv
koncemen gjort, skrivs av over 10 ar. Avskrivningstiden bedoms vara 10 ar da det forviirvade viirdet av bl.a.
de immateriella tillgangar bedoms skapa langsiktiga viirden over en 10 arigperiod.
Finansiella instrument
Finansiella instrument viirderas utifran anskaffuingsviirde.
Finansiella tillgangar och finansiella skulder redovisas niir foretaget blir part i det finansiella instrumentets
avtalsmiissiga villkor. Finansiella tillgangar tas bort fran balansriikningen niir den avtalsenliga riitten till
kassaflodet fran tillgangen upphor eller regleras, eller niir de risker och fordelar forknippade med tillgangen
overfors till annan part. Finansiella skulder tas bort fran balansriikningen niir den avtalade forpliktelsen
fullgors eller upphor.
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Kundfordringar viirderas till anskaffningsviirde med avdrag for befarade forluster. Leverantorsskulder och
andra icke-rantebiirande skulder viirderas till nominella belopp.
Finansiella anlaggningstillgangar och finansiella langfristiga skulder samt rantebiirande kortfristiga finansiella
fordringar och skulder viirderas saval vid forsta redovisningstillfallet som i efterfoljande viirdering till
upplupet anskaffningsviirde, vilket normalt iir detsamma som verkligt viirde (transaktionsviirdet) vid
anskaffuingstidpunkten med tillagg av direkt hanforliga transaktionsutgifter sasom courtage.
Nedskrivning av finansiell anlaggningstillgang
Per varje balansdag bedomer foretaget om det finns indikationer pa nedskrivningsbehov. Bedomningen gors
individuellt post for post. For finansiella anlaggningstillgangar som viirdeas till upplupet anskaffningsviirde
gors nedskrivning av redovisat viirde till nuviirdet av den basta uppskattningen av framtida kassafloden
diskonterat med tillgangens ursprungliga effektivranta eller aktuell ranta pa balansdagen for tillgangar med
rorlig forrantning. Tillgangar med rorlig ranta diskonteras med aktuell ranta pa balansdagen.
Leasing
Koncernens leasingavtal iir till storre delen operationella och kostnadsfors linjart over leasingperioden. De
finansiella leasingavtalen bedoms ej vara till vasentliga varden och kostnadsfor darmed i linje med
operationella.
Varulager
Varulagret ar viirderat till det lagsta av anskaffningsvardet, beraknat enligt forst-in-forst-ut, och
nettoforsaljningsviirde. Nettoforsaljningsvardet har beraknats till forsaljningsviirdet efter avdrag for beraknad
forsaljningskostnad, varmed hiinsyn har tagits till inkurans.
Ersattningar till anstallda
Kortfristiga ersattningar
Kortfristiga ersattningar till anstallda i form av loner, bonus och betald semester, iir ersattningar till anstallda
som forfaller inom 12 manader fran balansdagen det ar som den anstallde tjanat in ersattningen. Kortfristiga
ersattningar varderas till det odiskonterade beloppet som foretaget forvantas betala till foljd av den
outnyttjade rattigheten.
Avgiftsbestamda pensionsplaner
Foretaget betalar faststallda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och
forsakringar for enskilda anstallda. Foretaget har inga legala forpliktelser att betala ytterligare avgifter utover
betalningar av den faststallda avgiften som redovisas som en kostnad i den period diir den relevanta tjansten
utfors.
Avsattningar
Avsattningar redovisas niir koncernen har en befintlig forpliktelse (legal eller informell) som en foljd av en
intraffad handelse, det ar sannolikt att ett utflode av resurser kommer att kravas for att reglera forpliktelsen
och en tillforlitlig uppskattning av beloppet kan goras.
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Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte ar f6renat med krav pa framtida prestation intaktsredovisas nar villkoren for att
fa bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som ar forenat medkrav pa framtida prestation intaktsredovisas nar
prestationen utf6rts. Erhallna bidrag dar alla villkor arum inte ar uppfyllda redovisas i posten Ovriga skulder.
Bidrag som erhallits for forvarv av en anlaggningstillgang reducerar anlaggningstillgangens
anskaffningsvarde.
Fordringar och skulder i utliindsk valuta
Monetara poster i utlandsk valuta raknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som
uppkommer redovisas i resultatrakningen. Valutakursvinster och -forluster avseende rorelserelaterade
fordringar och skulder i utlandsk valuta redovisas i postema Ovriga rorelseintakter och Ovriga
rorelsekostnader. Ovriga valutakursvinster och -f6rluster redovisas under rubriken Resultat fran finansiella
poster.
lcke-monetara poster omraknas inte pa balansdagen och varderas till anskaffuingsvarde (omraknat till
transaktionsdagens kurs) forutom icke-monetara poster varderade till verkligt varde som omraknas till
valutakursen per den dag da verkligt varde faststalldes.
Under 2018 har floden i utlandsk valuta terminssakrats. Per balansdagen finns ej terminer for rakenskapsaret
2019. Sakringsredovisning tillampas ej.
Inkomstskatt
Aktuell skatt ar inkomstskatt for innevarande rakenskapsar som avser arets skattepliktiga resultat och den del
av tidigare rakenskapsars inkomstskatt som annu inte har redovisats.
Aktuell skatt varderas till det sannolika beloppet enligt de skattesater och skatteregler som galler pa
balansdagen.
Uppskjuten skatt pa temporara skillnader redovisas i den man de f6rekommer. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemassiga avdrag redovisas i den omfattning det ar
sannolikt att avdragen kan avraknas mot framtida skattemassiga overskott.
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Not 2 Uppskattningar och bedomningar
Nar finansiella rapporter upprlittas maste styrelsen och den verkstallande direktoren i enlighet med tilllimpade
redovisnings- och varderingsprinciper gora vissa uppskattningar, bedomningar och antaganden som paverkar
redovisning och vardering av tillgangar, avslittningar, skulder, intlikter och kostnader. De omraden dar sadan
uppskattningar och bedomningar kan ha stor betydelse for Koncernen, och som darmed kan paverka resultat
och balansrlikningama i framtiden, beskrivs nedan.
Betydande bedomningar
Foljande ar betydande bedomningar som har gjorts vid tilllimpning av de av Foretagets redovisningsprinciper
som har den mest betydande effekten pa de finansiella rapportema.
Aktivering av immateriella tillgangar
Fordelningen mellan forsknings-och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av programvara och
bestlimning av huruvida kraven for aktivering av utvecklingsutgifter ar uppfyllda krliver bedomningar. Efter
aktivering overvakas huruvida redovisningskraven for utvecklingskostnader uppfylls liven fortslittningsvis och
om det £inns indikationer pa att de aktiverade utgiftema kan vara utsatta for vardenedgang. Foretaget innehar
balanserade immateriella tillgangar som linnu inte har fardigstlillts. Sadana ska nedskrivningsprovas arligen.
For att kunna gora detta maste uppskattning goras av framtida kassafloden hanforliga till tillgangen eller den
kassagenererade enhet som tillgangen ska hlinforas till nar den ar fardigstalld. En llimplig diskonteringsrlinta
ska ocksa bestlimma for att kunna diskontera dessa berliknade kassafloden.
Oslikerhet i uppskattningen
Nedan foljer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten pa
redovisning och vardering av tillgangar, skulder, intakter och kostnader. Utfallet fran dessa kan avvika
vlisentligt.
Nedskrivningar
For att bedoma nedskrivningsbehovet berliknas atervinningsvardet for varje tillgang eller kassagenererande
enhet baserat pa forvlintade framtida kassaflode och med anvlindning av en tilllimplig rlinta for att kunna
diskontera kassaflodet. Oslikerheter Jigger i antaganden om framtida kassaflode och faststlillande av en
llimplig diskonteringsrlinta.
Nyttjandeperioder for avskrivningsbara tillgangar
Per varje balansdag gors en genomgang av glillande bedomningar av nyttjandeperioder for avskrivningsbara
tillgangar.
Varulager
Per varje balansdag gors en berlikning av nettoforsaljningsvardet for varulagret varmed de mest tillforlitliga
uppgifter som £inns tillglingliga beaktas. Det framtida forsaljningsvardet kan paverkas av framtida teknologi
och andra marknadsdrivna forandringar som kan minska framtida forsliljningspriser.
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Not 3 Koncernforhallanden
iltier och andelar i dotterioretag
Alctier och andelar i dotterforetag redovisas till anskaffningsvarde efter avdrag for eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvardet ingar kopeskillingen som erlagts for aktiema samt forvarvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott Higgs till anskaffuingsvardet oar de liimnas. Utdelning fran dotterforetag redovisas som intiikt.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingar dotterforetag dar moderforetaget direkt eller indirekt innehar bestammande
inflytande. Vid bedomning av om bestamrnande inflytande foreligger, tas hansyn till innehav av finansiella
instrument som ar potentiellt rostberattigade och som utan drojsmal kan utnyttjas eller konverteras till
rostberattigade andelar (t ex optioner och konvertibla skuldebrev). Bestammande inflytande foreligger
normalt oar moderforetaget direkt eller indirekt innehar mer an 50% av rostema.
Koncernredovisningen upprattas enligt forvarvsmetoden vilket innebar att dotterforetagens beskattade och
obeskattade egna kapital inraknas i koncemens egna kapital endast till den del det intjanas efter forvarvet.
Rorelseforvarv
Moderforetaget upprattar forvarvsanalys per forvarvstidpunkten for att identifiera koncemens
anskaffuingsvarde dels for andelama, dels for dotterforetagets tillgangar, skulder och avsattningar.
Rorelseforvarv redovisas i koncemen fran och med forvarvstidpunkten. Anskaffuingsvardet for den
forvarvade enheten beraknas som summan av kopeskillingen, dvs verkligt varde vid forvarvstidpunkten for
erlagda tillgangar, uppkomna eller overtagna skulder samt utgifter som ar direkt hanforliga till
rorelseforvarvet. Exempel pa utgifter ar transaktionskostnader. I kopeskillingen ingar villkorad kopeskilling,
forutsatt att det vid forvarvstidpunkten ar sannolikt att kopeskillingen komrner att justeras vid en senare
tidpunkt och att beloppet kan uppskattas pa ett tillforlitligt satt. Anskaffuingsvardet for den forvarvade
enheten justeras pa balansdagen och nar den slutliga kopeskillingen faststalls, dock ej senare an ett ar efter
forvarvstidpunkten.
Goodwill faststalls efter separat redovisning av identifierbara imrnateriella tillgangar och beraknas som det
overskjutande beloppet av sumrnan av verkligt varde for faststalld ersattning och det verkliga vardet per
forvarvstidpunkten for identifierbara nettotillgangama.
Forandringar i innehavet
Forvarv eller avyttring av andelar i foretag som ar dotterbolag saval fore som efter forandringen anses vara en
transaktion mellan agare och effekten av transaktionen redovisas direkt i eget kapital.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Alla koncemintema transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade intemvinster har i koncemen elimineras
i sin helhet.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 4

Nots

Intlikter

Koncernen

Rorelseintiikter uppdelade pa intiiktss/ag
Varuforsaljning
Interna tjanster
Aktiverade utvecklingskostnader
Ovriga intaker
Summa

2018

2017

32 571
0
1 505
586

28 437
0
1 867
823

3466 2

Inkop och forsliljning inom koncernen

Koncernen

Ftirsaljning koncerngemensamma tjanster

Not6

31 12 7

Moderforetaget

2018

2017

0
1 042
0
0

0
967
0
0

1042

Moderforetaget

2018

2017

2018

2017

0

0

1 042

967

Leasingavtal
Operationell leasing

Koncemen innehar leasingavtal avseende bilar och hyra av lokaler.
Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsagningsbara operationella leasingavtal gallande vid
rapportperiodens slut fdrfaller till betalning enligt fdljande:

Koncernen

ar

Inom ett
Senare an ett men inom fem
Senare an 5

ar

ar

Koncernen totalt

2018

2017

920
82
0

1 025
1 002
0

1002

2 026

Kostnader fdr operationell leasing i koncernen har under aret uppgatt till 1 133 KSEK (1 029 KSEK).

Moderforetaget

ar

Inom ett
Senare an ett men inom fem
Senare an 5

ar

ar

Moderforetaget totalt

2018

2017

786
66
0

786
852
0

852

1638

Kostnader fdr operationell leasing i moderfdretaget har under aret uppgatt till 770 KSEK (568 KSEK).
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Not7

Koncernen
2018

Personal

Medelantal anstiil/da

2017

Moderforetaget
2017
2018

Medelantalet anstlillda bygger pfl av bolaget betalda
narvarotimmar relaterade till en nonnal arbetstid.

Medelantal anstallda har varit
varav kvinnor
varavman

16
3
13

Loner, ersiittningar personal

Koncernen

Loner och ersattningar
Pensionskostnader
Sociala avgifter
Ovriga personalkostnader
Summa
Loner, ersiittningar styrelse

-6 033
-296
-1 932
-245
-8 507

Loner, ersattningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgfltt med foljande belopp:

16
3
13

1
0
1

0
0
0

Moderforetaget
-6 293
-305
-2 012
-276
-8 886

-512
-30
-184
-17
-744

-45
0
-15
-9
-69

Loner, ersattningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgfltt med foljande belopp:

186

Styrelsearvode
Summa
Not8

186

2017

2018

2017

406
17
0
0
424

0
26
29
0
55

0
0
0
280
280

14
0
29
144
187

2018

0
-291
-291

Valutakursforluster
R.antekostnader

181

181

2018

Moderforetaget

Koncernen

Finansiella kostnader/Riintekostnader
och liknande resultatposter

186

186

Moderforetaget

Koncernen

Ovriga riinteintiikter och liknande
resultatposter

Valutakursvinster
R.anteintakter externt
Kursvinster-kortfristiga placeringar
R.anteintakter internt
Summa
Not9

181

181

2017

-469
-167
-636

2018

0
-258
-258

2017

0
-120
-120
�
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Koncemen
2018

Not 10 Inkomstskatt/Skatt pa arets resultat
Avstiimning av effektiv skatt

Resultat fore skatt
Skattekostnad 22,0% (22,0%)
Skatteeffekter av:

-467

-2 871

108

-644

-70
0
-126
55
0
0
0
-38

-55
1
-13
0
-565
260
-4
257

0
0
0
24
0
0
0
0

0
0
0
0
-142
0
0
0

103

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt ej skattepliktiga intllkter
Skatteeffekt-Goodwill avskrivningar
Underskottsavdrag som nyttjas
Framtida underskottsavdrag ej aktiverat
Skatteeffekt periodiseringsfond
Justering av skatteskuld 2016

Redovisad skatt i resultatriikningen

2017

Moderf6retaget
2018
2017

632

-24

142

Vagd genomsnittlig skattesats for Koncemen ar 22 % (22 %) och Moderforetaget ar 22 % (22 %).
Not 11 Balanserade utvecklingsarbeten,
patent och liknande tillgangar

Koncemen

Moderf6retaget

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

IB/Forvarvat ingaende anskaffningsvarde
Inkop
Utgaende ackumulerade
anskaffuingsvarden
Ingaende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade avskrivningar

12 102
1 767
13 869

10 177
1 925
12 102

0
0
0

0
0
0

-3 497
-1 102
-4 599

-2 621
-876
-3 497

0
0
0

0
0
0

Ingaende nedskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgaende ackumulerade nedskrivningar
netto
Utgaende redovisat viirde

-1 005
0

-1 005
0

0
0

0
0

-1 005
8 265

-1 005
7 600

0
0

0
0

Avskrivningar enligt plan beraknas pa en nyttjandeperiod av 5-10
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Moderforetaget

Koncemen

Not 12 Goodwill

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

6 315
6 315
-1 349

6 315
6 315
-717

0
0
0

0
0
0

-631
-1 980
4 335

-631
-1 349
4 966

0
0
0

0
0
0

IB/Forvarvade ingaende
Utgaende ackumulerade
IB/Forvarvade ingaende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade avskrivningar
Utgaende redovisat viirde

Moderf<iretaget

Koncemen

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2 808
571
0

1 893
916
0

225
0
0

7
218
0

3 379
-1 334
-509

2 808
-1 022
-312

225
-41
-47

225
0
-40

-1 842
1 537

-1 334
1 474

-87
138

-41
185

Ingaende anskaffuingsvarde
Inkop
Forsalj ningar/utrangeringar
Utgaende ackumulerade
anskaffuingsvarden
Ingaende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade avskrivningar
Utgaende redovisat viirde

Avskrivningar enligt plan beraknas pa en nyttjandeperiod av 2- 5

ar

Not 14 Uppskjuten skatteskuld

Uppskjutna skatteskulder

Koncemen
2018-12-31 2017-12-31

Moderf<iretaget
2018-12-31 2017-12-31

Obeskattade reserver

10

0

0

0

Summa uppskjutna skatteskulder

IO

0

0

0

2018-12-31
10 239
0

2017-12-31
10 239
0

0
10 239

0
10 239

10 239

10 239

Not 15 Andelar i koncernforetag
Moderfliretaget

Ingaende anskaffningsvarde
Forvarv
Avyttringar
Utgaende ackumulerat
Utgaende redovisat varde

�
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Moderfciretaget
Foretag
Organisationsnummer

2018-12-31
Antal/Kap.
andel %

Sate

Vadsbo Transformatorer AB
556057-4419
Goteborg
Summa

2 250
100%

10 239
10 239

Uppgifter om eget kapital och resultat

Eget kapital lnkl. llrets resultat

Vadsbo Transformatorer AB

3 208

Not 16 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier

Antal/varde vid arets ingang
Antal/varde vid arets utgang

14 453 100
14 453 100

Koncernen
2018

Not 17 Langfristiga skulder

Amortering inom 2 till 5 ar
Summa
Not 18 Checkriikningskredit

Beviljad checkriikningskredit uppgar till:
varav nyttjad checkkredit
Not 19 Fordringar inom koncernen

Belopp vid arets ingang
Tillkommande fordringar
Amorteringar
Belopp vid i'irets utgang
Not 20 Ovriga skulder

Ovriga kortfristiga skulder
Momsskuld
Personalens skatter
Summa

922
922

2017

2 409
2 409

Koncernen
2017-12-31
6 000
6 000
3 958
4 642

2018-12-31

Koncernen
2017-12-31
0
0
0
0
0
0

2018-12-31

0

0

Koncernen
2017-12-31
29
34
855
884
121
127

2018-12-31

1 034

31

1 016

Kvotvarde per aktie

0,41
0,41

Moderfciretaget
2018
2017
650

1 950

650

1 950

Moderfciretaget
2017-12-31
6 000
6 000
4 642
3 958

2018-12-31

Moderfciretaget
2017-12-31
14 415
8 588
796
5 827
0
-814

2018-12-31

14 397

14 415

Moderfciretaget
2017-12-31
0
0
0
0
0
13

2018-12-31

0

13
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Not21 Upplupna kostnader

Koncernen
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semesterloner
Upplupna sociala avgifter ink!. loneskatt
Upplupna kundbonusar
Upplupen skuld leverantor
Upplupna revisionskostnader
Upplupna styrelsearvoden
Ovriga upplupna kostnader
Summa
Not22 Stallda sakerheter

Totalt

Not23 Eventualforpliktelser

798
206
76
72
67
141
9

607
253
68
66
64
33
11

0
1
0
20
27
141
0

0
15
0
23
35
33
0

1 369

1 101

189

105

Koncernen
2018-12-31 2017-12-31

Pantsatta bankmedel
Foretagsinteckningar
Pantsatta aktier i
dotterforetag

Moderforetaget
2018-12-31 2017-12-31

Moderfciretaget
2018-12-31 2017-12-31

0
10 200

0
10 200

0
0

0
0

7 229

7 841

10 239

10 239

17 429
18 041
Koncernen
2018-12-31 2017-12-31

10 239

10 239

Bankgaranti Tullverket
Borgensatagande dotterbolag

Totalt

Moderforetaget

2018-12-31

2017-12-31

95
0

95
0

0
0

0
l 000

95

95

0

1 000

Not24 Vasentliga handelser efter rakenskapsarets slut
• Koncemen har tecknat ett factoringavtal med en limit om 8 mkr och har darutover en checklimit pa
3 mkr.
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REVISIONSBERATTELSE
Till bolagsstamrnan i Vadsbo SwitchTech Group AB
Org.nr. 556476-0782
Rapport om arsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfort en revision av :irsredovisningen och
koncemredovisningen for Vadsbo S\vitchTech Group AB for ar 2018.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen och
konccmredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen
och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av
moderbolagets och koncemens finansiella stallning per den 31
december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflode for
:iret enligt arsredovisningslagen. Fi:irvaltningsberattelsen ar forenlig
med arsredovisningens och koncernredovisningens ovriga delar.
Vi tillst:yrker darfor att bolagsstarnman faststaller resultatrakningen
och balansrakningen for moderbolaget och for koncemen.
Grund for uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverigc. Vart ansvar enligt dessa
standarder beskrivs narmarc i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi ar
oberoende i forhallande till moderbolaget och koncemen enligt god
revisorssed i Sverige och har i i:ivrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA ocb god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig
felaktighet om en s:idan finns. Felaktigheter kan uppst:i p:i grund av
oegentligbeter eller rnisstag och anses vara vasentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan forviintas p:iverka de ekonorniska bcslut
som anviindare fattar med grund i :irsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som de! av en revision enligt ISA anviindcr vi professionellt omdome
och bar en professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedi:imer vi riskema for vasentliga felaktigheter i
:irsredovisningen och koncemredovisningen, vare sig dessa beror p:i
oegentligheter eller rnisstag, utformar och utfor gransknings:itgarder
bland annat utifr:in dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar
tillrackliga och iindamalsenliga for att utgi:im en grund for v:ira
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till
foljd av oegentligheter ar hi:igre an for en vasentlig felaktighet som
beror p:i rnisstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskop� forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information
cller :isidosattandc av intern kontroll.
• skaffar vi ass en forst:ielsc av den de! av bolagets intema kontroll
som har betydelse for var revision for att utforma gransknings :itgarder
som ar lampliga med hansyn till omstandighetema, men inte for att
uttala ass om effektiviteten i den intema kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och
iindamalsenliga som grund for vara uttalanden.

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anviinds
och rimligheten i styrclsens och verkstallande direktorens
uppskattningar i redovisningen och tillhi:irande upplysningar.

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar

• dmr vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen och verkstallande
direkti:iren anviinder antagandet om fortsatt drift vid uppcittandet av
arsredovisningen och koncemrcdovisningen. Vi drar ocks:i en slutsats,
med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
n:igon vasentlig osakerhetsfaktor som avser s:idana hiindelser eller
forhallanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncemens form:iga att fortsatta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, m:iste vi i
revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten p:i upplysningarna i
:irsredovisningen ocb koncemredovisningen om den vasentliga
osakerhetsfaktom eller, om s:idana upplysningar ar otillrackliga,
modifiem uttalandet om arsredovisningen och koncemredovisningen.
Vara slutsatser basems p:i de revisionsbevis som inhamtas fram till
datumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida hiindelser ellcr
forhallanden gi:ira att ett bolag och en koncem inte liingre kan
fortsatta verksamheten.

Det ar styrelsen och verkstallandc direktoren som har ansvaret for att
:irsredovisningen och koncernredovisningen upprattas och att de ger
en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen ocb
verkstallande direkti:iren ansvarar aven for den intema kontroll som de
bedi:imer ar ni:idviindig for att uppratta en arsredovisning ocb
koncemredovisning som inte inneballer n:igra vasentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror p:i oegentligbeter eller rnisstag.
Vid upprattandet av arsredovisningcn ocb koncemredovisningen
ansvarar styrelsen ocb verkstallandc direkti:iren for bedomningen av
bolagets och koncemens form:iga att fortsatta verksambeten. De
upplyser, nar s:i ar tillampligt, om forballanden som kan p:iverka
form:igan att fortsatta verksamheten ocb att anvanda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om
styrelsen ocb verkstallande dirckti:iren avser att fil."Vidcra bolaget,
uppbi:ira med verksamheten eller inte bar n:igot realistiskt altcmativ till
att gi:ira n:igot av detta.
Revisorns ansvar
Vara mal ar att uppn:i en rimlig grad av sakcrbct om buruvida
arsrcdovisningen och koncemredovisningen som belhct inte
innehaller rnigra vasentliga fclaktighcter, vare sig dessa beror p:i
oegcntligbeter eller rnisstag, och att llimna en revisionsberattelse som
innehaller v:ira uttalanden. Rirnlig sakerhet ar en hog grad av sakerbet,
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• utvarderar vi den i:ivergripande presentationen, strukturen och
innehallet i :irsredovisningen och koncemredovisningen, daribland
upplysningama, och om arsrcdovisningen och koncemredovisningen
:itergcr de underliggande transaktionema och hiindelsema p:i ett satt
som ger en rattvisande bild.
• inhamtar vi tillrackliga och iindamalsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationcn i enbetema eller affarsaktivitetema inom
koncemen for att gi:ira ett uttalande avseende koncemredovisningcn.

Grant Thornton
Vi ansvarar for styrning, iivervakning och utforande av
koncemrevisionen. Vi ar ensamt ansvariga for v:ira uttalanden.

ersiittningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner
av bolagets vinst eller forlust inte ar forenligt med aktiebolagslagen.

Vi m:iste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi m:iste ocks:i
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland
de eventuella betydande brister i den intema kontrollen som vi
identifierat.

Som en de! av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander vi
professionellt orndome och har en professionellt skeptisk installning
under hcla revisioncn. Granskningen av forvaltningen och forslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig framst p:i
revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkomrnande gransknings:itgarder
sorn utfors baseras p:i v:ir professionella bedornning med
utg:ingspunkt i risk och viiscntlighet. Det inncbar att vi fokuscrar
granskningen p:i s:idana :itgarder, omr:iden och forh:illanden sorn iir
viisentliga for verksamheten och diir avsteg och overtcidelser skulle ha
sarskild betydelse for bolagets situation. Vi g:ir igenom och provar
fattadc beslut, beslutsunderlag, vidtagna :itgarder och andra
forh:illanden som ar rclcvanta for v:irt uttalande om ansvarsfrihct.
Sorn underlag for v:irt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner
betriiffande bolagets vinst eller forlust har vi granskat om forslaget ar
forcnligt med aktiebolagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
Uttalanden
Utiiver v:ir revision av :irsredovisningen och koncernredovisningen
har vi aven utfort en revision av styrelsens och verkstallande
direktorens forvaltning for Vadsbo SwitchTech Group AB for :ir 2018
samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst ellcr
forlust.
Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinstcn enligt forslagct i
forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamiiter och
verkstallande direktiiren ansvarsfrihet for rakenskaps:iret.

Giiteborg den 8 mars 2019

Grund for uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V:irt ansvar
enligt denna beskrivs narmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi ar
oberocndc i forb:illandc till rnoderbolaget och koncernen enligt god
revisorsscd i Sverige och har i ovrigt fullgjort v:irt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillriickliga och
andamalsenliga som grund for v:ira uttalanden.
Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvarct for forslaget till dispositioner
betraffande bolagets vinst eller forlust. Yid forslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bediirnning av om utdelningen ar
forsvarlig med hansyn till de krav sorn bolagcts och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker stiller p:i storleken av bolagets
och konccrncns cgna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
stallning i ovrigt.
Styrelsen ansvarar for bolagcts organisation och forvaltningcn av
bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande
bediirna bolagets och koncerncns ekonorniska situation och att tillse
att bolagets organisation iir utformad s:i att bokforingen,
rnedelsforvaltningen och bolagets ekonorniska angeliigenheter i ovrigt
kontrolleras p:i ett betryggande satt. Verkstallande direktiiren ska skiita
den liipande forvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de :itgarder som ar niidvandiga for att bolagets
bokforing ska fullgiiras i iiverensstammelse med lag och for att
rnedelsforvaltningen ska skiitas p:i ett betryggande siitt.
Revisorns ansvar
V:irt rnal betraffande revisionen av forvaltningen, och darrned v:irt
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med
en rimlig grad av siikerhet kunna bediima om n:igon styrelseledarnot
eller verkstallande direktiiren i n:igot viisentligt avseende:
• forctagit n:igon :itgard eller gjort sig skyldig till n:igon forsurnrnelse
sorn kan foranleda ersattningsskyldighet mot bolaget, eller
• p:i n:igot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen,
:irsredovisningslagen eller bolagsordningen.
V:irt rn:il betriiffande revisionen av forslagct till dispositioner av
bolagets vinst eller forlust, och darmcd v:irt uttalande om detta, ar att
med rirnlig grad av sakerhet bediirna om forslagct ar forenligt med
aktiebolagslagen.
Rirnlig siikerhct ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att
en revision som utfors cnligt god revisionssed i Sverige alltid kornrner
att upptiicka :itgarder eller forsurnrnelser sorn kan foranleda
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