
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 
RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
WINT GROUP AB 
Org. nr. 556995-6914 
 
Styrelse och VD för Wint Group AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Wint Group AB (Wint) får härmed avge 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Bolaget har sitt säte i Göteborg och 
organisationsnummer 556995-6914. 
 
Wint i korthet 
Wint vill göra det superenkelt att driva företag genom att tillhandahålla en helhetstjänst för 
bolagets ekonomi. Tjänsten innefattar automatiserad bokföring, betalningar, lönehantering, 
fakturering, bokslut och deklarationer. Ambitionen är att företagare som använder Wint ska 
kunna minimera sin administrationstid och fokusera på sin kärnverksamhet. 
 
Vi erbjuder en allt-i-ett-lösning för aktiebolag inom tjänste- och konsultsektorn, samt 
fastighetsmäklare, och våra kunder betalar en fast månadskostnad för hela tjänsten. Inga 
tilläggspaket eller oväntade poster på fakturan, som det brukar vara i 
redovisningsbranschen. 
 
 
Finansiering 
Wint har haft en ökad försäljning under året. För att fortsätta vår tillväxtresa, samt för att 
kunna satsa ytterligare på produktutveckling har vi genomfört ett antal nyemissioner. Under 
sista halvåret 2018 togs tillskott om 21,5 MSEK in, vilka registrerades i januari 2019. I början 
av 2019 genomfördes en nyemission om 5,2 MSEK, vilken registrerades i maj.  I början av 
2020 har ytterligare emissioner genomförts, vilka kommer att ge ett ytterligare tillskott om 15 
MSEK.  
 
Översikt över resultat och ställning 
 
Omsättning och resultat 2019 
2019 har varit ett starkt år för Wint. Tillväxten har drivits av ett ökat kundantal från ca 1100 till 
1500 kunder vid årets utgång. En ökad fokusering på automatisering i verksamheten har 
bidragit till minskade kostnader främst vad gäller personal, vilket har stärkt bolagets resultat.  
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Flerårsöversikt  2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning, MSEK 52,4 35,1 31,0 28,5 

Aktiverat arbete för egen räkning, MSEK 7,6 8,0 5,0 4,7 

Rörelseresultat, MSEK -9,4 -33,2 -19,6 -8,2 

Resultat eft. fin. poster, MSEK -11,4 -35,3 -20,0 -8,6 

Årets resultat, MSEK -11,6 -35,0 -19,8 -8,5 

Eget kapital, MSEK 20,5 27,1 40,5 55,6 

Balansomslutning, MSEK 71,3 71,6 66,1 78,5 

Antal årsanställda  68 70 62 59 

Soliditet,  %  29% 38% 61% 71% 

 
 
 
 
Definitioner 
Soliditet – justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
 
Likviditet och kassaflöde 
Kassa och bank uppgick på balansdagen till 1,5 MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 20,5 
MSEK och koncernens kassaflöde uppgick till -4,3 MSEK. För att stärka kassan har bolaget i 
januari 2020 tagit beslut om att genomföra två emissioner som totalt kommer att ge ett 
kapitaltillskott om 15 MSEK och bedöms säkerställa koncernens finansiering det kommande 
året.  
 
Investeringar 
Investeringarna uppgick under räkenskapsåret till 8,4 MSEK. Därav utgör immateriella 
tillgångar 7,6 MSEK och materiella anläggningstillgångar 0,8 MSEK.  
 
Moderbolaget 
 
Omsättning och resultat 
Moderbolagets omsättning uppgick till 4,8 MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till 
-6,1 MSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 0,2 MSEK. Moderbolagets kassaflöde 
uppgick till -5,8 MSEK. 
 
Eget kapital uppgick på balansdagen till 12,8 MSEK. 
 
Ägare 
Wint har några större ägare, och väldigt många små.  
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189 623 20,2 % Ernström Kapital AB  556594-9962 
95 845 10,2 % Rådasjön AB 556191-4705 
69 012 7,36 % Investment AB Klöverön AB  556555-3814 
48 814 5,2 % Greenfield AB 556216-8244 
46 935 5,0 % Collector Ventures 1 KB  969780-2180 
42 504 4,5 % ECIT AS   91204-0801 
41 667 4,4 % Per Josefsson Invest AB 556984-5083  
403 156          43,0 % Övriga ägare  
937 556 100 %  
 
*Enligt aktieboken den 1 mars 2020 
 
Omvärldsanalys 
Det händer mycket i vår omvärld och ingenting tyder på att manuell bokföring och 
pappershantering kommer att vara en del av framtiden för företagare. Digitala och 
automatiserade lösningar blir allt vanligare i branschen som helhet – hos såväl de 
traditionella aktörerna som hos nya digitala konkurrenter.  
 
Än så länge är det dock få, om ens någon, som erbjuder en lika heltäckande tjänst som 
Wint. Vi ligger fortsatt i framkant när det gäller att ta bort den administrativa bördan från våra 
kunders axlar. Vi hanterar kort och gott fler moment åt våra kunder än vad konkurrenterna 
gör för sina. 
 
Trots vårt försprång behöver vi dock vara medvetna om att stora spelare i branschen nu 
börjar utforska samma mark som vi. Att tänka nytt och ligga steget före är en del av vårt 
DNA och Wint kommer alltid jobba aktivt med att innovera och utforska nya möjligheter för 
att förenkla företagandet för små och medelstora företag.  
 
 
 
Framtidsutsikter 
Automatisering och digitalisering är relevant för bolag i alla storlekar och den produkt vi 
erbjuder idag tror vi är lika lämplig för små som för stora bolag. Vår tjänst tillgodoser såväl 
småföretagarens som fåmanskonsultens bokföringsbehov samtidigt som vi satsar på att lösa 
även de lite större tjänstebolagens utmaningar genom att erbjuda anpassade lösningar för 
dem.  
 
Till skillnad från de flesta andra tjänster och program på marknaden levererar Wint en 
helhetstjänst, där bokföringen tas helt i mål, inklusive årsbokslut och deklarationer. På så 
sätt lyfter vi i dagsläget bort fler krångliga, administrativa moment från våra kunders axlar än 
vad våra konkurrenter gör och målsättningen är att ytterligare moment ska kunna 
automatiseras bort. 
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Sammantaget är Wint väl positionerat för att nå högt i värdekedjan, vilket ytterligare förstärks 
av att allt fler företagare inte vill sköta sin bokföring vare sig på egen hand eller med hjälp av 
redovisningskonsulter. Vi ser tydligt att suget efter automatisk bokföring ökar hos kunderna. 
 
Operativa risker 
Allt företagande medför risker. Därför arbetar vi löpande med riskhantering, uppföljning och 
rapportering av dessa.  
 
Våra främsta risker och hur vi hanterar dem 
 
Drift och säkerhet  
Ständigt pågående diskussion & finns löpande med i våra planeringar 
 
Kundförluster  
Vi tar betalt i förskott och jobbar proaktivt med kundnöjdhet. Vår sammansättning av kunder 
– i dagsläget över 1 500 st små och medelstora bolag – ger oss en stabil kundportfölj som 
innebär en mindre risk än om den bestått av färre men större kunder.  
 
Personberoende  
Ju större vi blir, desto fler nyckelpersoner, vilket inte gör oss lika känsliga för ett avhopp. Vi 
jobbar ständigt med att öka automatiseringsgraden och förbättra våra processer för att 
minska personberoendet.  
 
 
Finansiella risker och riskstyrning 
Wints finansiella instrument utgörs av banklån och skuldebrev. Huvudsyftet med dessa 
finansiella instrument är att finansiera verksamheten. Vi har även andra finansiella 
instrument såsom likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder som löpande uppstår 
i verksamheten. Vidare beskrivning av våra finansiella risker och riskstyrning återfinns i 
avsnittet för bokslutskommentarer i not 3.  
 
 
Hållbarhet 
Vi vill göra ekonomihanteringen till en helt digital historia – utan papperskvitton, 
pappersfakturor och dokument i tjocka pärmar. När vi lyckas med det har vi också lyckats 
rädda otaliga träd från onödig skövling. Det känns som ett hållbarhetsmål att sikta mot. 
 
Att vi dessutom väljer tåget före bilen eller flyget och att vi köpt trädplanteringar för att 
kompensera några större fysiska utskick känns som en självklarhet. 
 
 
Styrelsens arbete och sammansättning under året 
Vi tror på vikten av att ha en stark och kompetent styrelse. Styrelsens sammansättningen 
sedan senaste stämman består av Markus Gerdien, Henric Wiklund, Henrik Forsberg 
Schoultz. Björn Elfgren,  Bengt Nilsson och Marie Brattberg.  Till Suppleant utsågs Anders 
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Josefsson. Styrelsen utsåg Markus Gerdien till styrelsens ordförande på det efterföljande 
konstituerande styrelsemötet.  
  
 
Styrelsen svarar bl.a. för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt 
kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
 
 
Styrelsen har under 2019 genomfört 12 sammanträden.  
 
Ersättning till ledande befattningshavare och beskrivning av 
incitament 
Styrelsen fattar beslut om VD:s ersättning, VD fattar beslut om ledande befattningshavares 
ersättning 
 
 
Förslag till disposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 11 218 788 kr, disponeras enligt 
följande: 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

Överkursfond 100  886 983 

Överkursfond under registrering  

Balanserade vinstmedel från föregående år -83 555 350 

Årets resultat -6 112 844 

 11 218 788 

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras så att  

i ny räkning överförs 11 218 788 

 11 218 788 

 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.  
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Resultaträkning Koncernen 
 
 

Belopp i KSEK Not 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

    
Nettoomsättning 5 52 437 35 085 

Aktiverat arbete för egen räkning  7 620 7 972 

Övriga rörelseintäkter 6 899 1 188 

  60 956 44 244 

    
Övriga externa kostnader 8 -21 266 -22 736 

Personalkostnader 9 -40 028 -48 961 

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 
15,18,1
9 

-9 053 -5 787 

    
Rörelseresultat   -9 390 -33 240 

    
Finansiella intäkter 10 1 6 

Finansiella kostnader  10 -2 019 -2 074 

Finansiella poster – netto  -2 018 -2 067 

    
Resultat före skatt   -11 408 -35 307 

    
Inkomstskatt 13 -207 308 

    
Årets resultat   -11 615 -34 999 

    
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare  -11 615 -34 999 

    
Resultat per aktie*    
Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) 14 -15 -80 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning  769 435 

    
*Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

Belopp i KSEK Not 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

    
Årets resultat  -11 615 -34 999 

    
Övrigt totalresultat  0 0 

    
Summa totalresultat för året  -11 615 -34 999 

    
Summa totalresultat hänförligt till:    
Moderföretagets aktieägare  -11 615 -34 999 
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Balansräkning Koncernen 
 
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

        

Immateriella tillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 14 334 13 130 

Kundkontrakt 16 5 250 6 250 

Goodwill 17 33 265 33 265 

Pågående Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 18 8 787 7 456 

Summa immateriella tillgångar   61 636 60 101 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 19 812 421 

Nyttjanderätter 31 6 024 0 

Summa materiella anläggningstillgångar   6 835 421 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga fordringar  22, 23 250 250 

Summa finansiella anläggningstillgångar   250 250 

        

Summa anläggningstillgångar   68 722 60 772 

        

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar   272 4 132 

Övriga fordringar   4 3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 844 881 

Likvida medel   1 498 5 766 

Summa omsättningstillgångar   2 618 10 782 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   71 340 71 554 
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Balansräkning Koncernen 
 
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

        

EGET KAPITAL        

        

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare       

Aktiekapital   1 625 1 452 

Övrigt tillskjutet eget kapital   100 899 95 860 

Balanserad vinst inkl årets resultat   -82 020 -70 169 

Summa eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare   20 504 27 143 

        

Summa eget kapital   20 504 27 143 

        

SKULDER       

        

Långfristiga skulder       

Uppskjuten skatteskuld 20 1 433 1 288 

Konvertibla lån  24 0 20 427 

Skulder till kreditinstitut 24 2 078 2 146 

Leasingskulder 24 3 646 0 

Summa långfristiga skulder   7 157 23 860 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 24 4 432 1 775 

Konvertibla lån  24 20 427 0 

Leverantörsskulder  2 321 5 399 

Aktuella skatteskulder   91 350 

Leasingskuldet 24 2 252 0 

Övriga skulder 26 3 812 3 510 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 10 345 9 517 

Summa kortfristiga skulder    43 679 20 551 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   71 340 71 554 

 
  

9 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9db946b532c58cc26085eaca9942884c0996be3ccafa2e025d0f09893413da16022fa5ccda8cf0d29bb0aef2da3d5fbd3c7ae29a2b4e89c991d0aeb963bf4fd2



Rapport över eget kapital Koncernen 
 

Belopp i KSEK 
Aktie- 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet eget 

kapital 

Balanserad 
vinst 

inkl årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital 

     
Ingående balans per 1 januari 2018 591 75 071 -35 170 40 492 

Årets totalresultat     
Årets resultat   -34 999 -34 999 

Övrigt totalresultat för året     -34 999 -34 999 

    0 

Summa omföringar 0 0 0 0 

Tillskott  ägare     
Nyemission 861 20 790  21 651 

Summa tillskott från  ägare 861 20 790 0 21 651 

     
Utgående balans per 31 dec. 2018 1 452 95 860 -70 169 27 143 

     
Ingående balans per 1 januari 2019 1 452 95 860 -70 169 27 143 

Justering enligt IFRS 16   -237 -237 

Justerat eget kapital 1 januari 2019 1 452 95 860 -70 406 26 906 

Årets totalresultat     
Årets resultat   -11 615 -11 615 

Årets  totalresultat     -11 615 -11 615 

Tillskott från och värde- 
överföringar till ägare 

    

Nyemission 173 5 027  5 200 

Inbetalning option  12  12 

Summa tillskott från och värdeöverföringar till 
ägare 

173 5 039 0 5 212 

     
Utgående balans per 31 dec. 2019 1 625 100 899 -82 021 20 504 
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Rapport över kassaflöden Koncernen 
 

Belopp i KSEK Not 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat före finansiella poster  -9 390 -33 240 

Justeringar för poster som ej ingår I kassaflödet    
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  9 053 5 787 

Realísationsresultat vid avytring av anläggningstillgångar  -48 0 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  46 31 

Erhållen ränta  1 6 

Erlagd ränta  -375 -2 074 

Betald skatt  -328 -139 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   -1 042 -29 627 

    
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital    
Ökning/minskning av rörelsefordringar  3 410 18 663 

Ökning/minskning av rörelseskulder  -3 487 2 546 

Summa förändring av rörelsekapital   -77 21 209 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 119 -8 418 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Egenutveckling av immateriella tillgångar  -7 620 -7 972 

Köp av materiella anläggningstillgångar  -813 -76 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  76 23 

Ökning/minskning av övriga finansiella tillgångar  0 116 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -8 357 -7 909 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Upptagna lån under året 24 4 500 18 952 

Amorterade lån under året 24 -1 911 -1 354 

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder 24 -2 591 0 

Nyemission m m  5 212 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5 211 17 598 

    
Årets kassaflöde   -4 265 1 270 

    
Likvida medel vid årets början  5 766 4 495 

Likvida medel vid årets slut  1 498 5 766 
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Resultaträkning Moderbolaget 
 

Belopp i KSEK Not 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

    
Nettoomsättning 7 4 800 7 434 

Övriga rörelseintäkter 7 7 8 

    
Övriga externa kostnader 7,8 -1 501 -2 986 

Personalkostnader 9 -661 -4 348 

Rörelseresultat   2 645 108 

    
Resultat från andelar i koncernföretag 11 -12 000 -29 000 

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -1 758 -1 889 

Finansiella poster – netto  -13 758 -30 889 

    
Resultat efter finansiella poster   -11 113 -30 782 

    
Bokslutsdispositioner 12 5 000 -12 000 

Resultat efter finansiella poster   -6 113 -42 782 

    
Skatt på årets resultat 13 0 0 

Årets resultat   -6 113 -42 782 
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Balansräkning Moderbolaget 
 
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 21 33 721 33 721 

Summa finansiella anläggningstillgångar   33 721 33 721 

        

Omsättningstillgångar       

        

Kundfordringar  0 1 126 

Skattefordringar  53 111 

Fordringar hos koncernföretag  10 432 162 

Övriga fordringar  0 2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 35 65 

Likvida medel  184 5 997 

Summa omsättningstillgångar   10 705 7 464 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   44 426 41 185 
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Balansräkning Moderbolaget 
 

Belopp i KSEK   2019-12-31 2018-12-31 

        

EGET KAPITAL        

        

Eget kapital som kan hänföras till        

moderföretagets aktieägare       

Aktiekapital (812 556 aktier)  1 625 1 452 

Överkursfond  100 887 95 860 

Balanserad vinst inkl. årets resultat  -89 668 -83 567 

Summa eget kapital    12 844 13 745 

        

SKULDER       

        

Långfristiga skulder 24     

Konvertibla lån  0 20 427 

Skulder till kreditinstitut  2 208 1 250 

Summa långfristiga skulder   2 208 21 677 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 24 907 750 

Konvertibla lån 24 20 427 0 

Skulder till koncernföretag  1 548 0 

Leverantörsskulder  17 86 

Aktuella skatteskulder   0 141 

Övriga skulder 26 2 765 740 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 3 711 4 046 

Summa kortfristiga skulder    29 375 5 764 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   44 426 41 185 
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Rapport över eget kapital 
Moderbolaget 
 

Belopp i KSEK 
Aktie- 

kapital 
Över- 

kursfond 

Över- 

kursfond 

under 

regi- 

strering 

Balanse- 
rad vinst 
inkl årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

      
Ingående balans per 1 januari 2018 591 75 071 0 -40 786 34 876 

      
Nyemission 861  20 790  21 650 

Årets resultat    -42 782 -42 782 

Utgående balans per 31 dec. 2018 1 452 75 071 20 790 -83 567 13 745 

      
      
Ingående balans per 1 januari 2019 1 452 75 071 20 790 -83 567 13 745 

      
Registrering av nyemission  20 790 -20 790  0 

Nyemission 173 5 027  12 5 212 

Årets resultat    -6 113 -6 113 

Utgående balans per 31 dec. 2019 1 625 100 887 0 -89 668 12 844 
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Rapport över kassaflöden 
Moderbolaget 
 
Belopp i KSEK Not 2019 2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat före finansiella poster  2 645 108 

Justeringar för poster som ej ingår I kassaflödet    
Erlagd ränta  -124 -1 889 

Betald skatt  -29 -18 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   2 492 -1 799 

    
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital    
Ökning/minskning av rörelsefordringar  -5 841 -8 470 

Ökning/minskning av rörelseskulder  -11 291 -4 313 

Summa förändring av rörelsekapital   -17 133 -12 782 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -14 640 -14 582 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Kassaflöde från investeringsverksamheten   0 0 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Upptagna lån under året 24 4 499 18 952 

Amorterade lån under året 24 -884 -500 

Nyemission m m  5 212 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   8 827 18 452 

    
Årets kassaflöde   -5 813 3 870 

    
Likvida medel vid årets början  5 997 2 127 

Likvida medel vid årets slut  184 5 997 
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Noter 
 

Not 1 Allmän information 
Wint-koncernen består, förutom av moderbolaget Wint Group AB, av de helägda dotterbolagen 
Wint AB och Wint Accounting AB. 

Moderbolaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har sitt säte i Göteborgs kommun. 
Besöksadressen till huvudkontoret är Karl Gustavsgatan 1 A, Göteborg. I samband med ordinarie 
bolagsstämmor i dotterbolagen under 2019, har även sätet ändrats för dem till att vara Göteborg 
med samma adress som moderbolaget. 

Den  16 mars 2020 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts för utfärdande av 
styrelsen och verkställande direktör. Årsredovisningen kommer läggas fram för fastställelse på 
bolagsstämma    april 2020. 

 

Not 2 Övergripande redovisningsprinciper och nya redovisningsregler 

2.1 Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för Wint-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Strandards Board (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 

Tillgångar och skulder har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vissa finansiella 
instrument som värderats till verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste 
redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. 
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.  

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.  

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer 
och Årsredovisningslagen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen 
anges detta separat i slutet av denna not. 

Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Uppgifterna inom 
parentes avser föregående år. 
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Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 
IFRS 16 Leasing publicerades i januari 2016 och träder ikraft för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 
2019.  IFRS 16 anger att alla leasingavtal skall redovisas som skuld och nyttjanderättstillgång i 
balansräkningen, med undantag av leasingavtal av lågt värde (under 5 KUSD) eller korttidsavtal (max 
12 månaders löptid). Skulden utgör nuvärdet av framtida leasingbetalningar diskonterat med den 
marginella låneräntan alternativt den implicita räntan. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt över 
nyttjanderättsperioden. Leasingbetalningarna fördelas på ränta och amortering av skulden. 

Wint Group har tillämpat IFRS 16 från 1 januari 2019 och använde den modifierade retroaktiva 
metoden vid övergången till IFRS 16. Den ackumulerade effekten av införandet av IFRS 16 har 
justerats i ingående balans för balanserade vinstmedel per 1 januari 2019, inga jämförelsesiffror har 
räknats om.  

Koncernen har redovisat nya tillgångar och skulder för operationella leasingavtal avseende lokaler 
och fordon vilket inneburit en ökad balansomslutning. Koncernens rörelseresultat har också ökar i 
jämförelse om standarden inte hade införts, eftersom de operationella kostnaderna har fördelats 
som ränta och avskrivning. Varken leasingavtal av lågt värde eller leasingavtal kortare än 12 månader 
har tagits upp som skuld i balansräkningen enligt lättnadsreglerna.  

 

Effekter på balansräkningen 1 januari 2019 (tkr)     

Nyttjanderättstillgångar     9 095   

Förutbetalda kostnader       -468   

Uppskjuten Skattefordran          61   

Eget kapital        237   

Upplupen räntekostnad          51   

Leasingskuld – kortfristig    -2797  

Leasingskuld – Långfristig   -6 179  

    

    

 

Avstämning åtaganden operationell leasing (tkr)       

Åtaganden för operationell leasing den 31 december 2018   10 621   

Diskonterat med koncernen marginella låneränta   -698   

Justering, ny hantering av lösenpriset   -947   

Leasingskuld den 1 januari 2019   8 976   

 
 
Inga andra av de IFRS eller IFRS Interpretations Committee tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 
väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.  

 

2.2 Koncernredovisning 

2.2.1 Dotterbolag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen 
kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs 
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till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet 
för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget 
kapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande.  

Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas 
som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 

Samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i 
koncernen på raden övriga externa kostnader i resultaträkningen. Kostnader som redovisas på denna 
rad är transaktionskostnader, eventuella omvärderingar av tilläggsköpeskillingar samt eventuella 
omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv. 

 

2.3 Immateriella tillgångar 

2.3.1 Balanserade utvecklingskostnader 
Utvecklingsutgifter aktiveras löpande under utvecklingsfasen. Avskrivningsplaner påbörjas från och 
med kommersialisering av respektive produkt. Anskaffningsvärdet för internt upparbetade 
immateriella tillgångar innefattar samtliga utgifter som direkt kan hänföras till tillgången. Till största 
delen avser detta löner och andra anställningsrelaterade utgifter för personal som direkt deltar i 
arbetet med att ta fram produkten eller applikationen, samt utgifter för externa tjänster. Avskrivning 
görs linjärt över en period av 5 år. 

2.3.2 Kundkontrakt 
Kundkontrakt har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för kundkontrakt 
över deras bedömda nyttjandeperiod på 10 år. 

2.3.3 Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen, 
eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde per 
förvärvsdagen på tidigare egetkapitalandel i det förvärvade företaget, överstiger verkligt värde på 
identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade 
dotterföretagets nettotillgångar, i händelse av ett förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden 
direkt i resultaträkningen. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till 
kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av 
synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar 
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den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen. Goodwill 
övervakas på rörelsesegmentnivå. 

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden 
indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet på den kassagenererande enhet som 
goodwill hänförts till jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och 
det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som 
en kostnad och återförs inte. 

 

2.3.4 Nedskrivningsprövning för kassagenererande enheter innehållande goodwill, övriga 

immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar 
Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i minsta kassagenererande enhet. En 
kassagenererande enhet är en tillgångsgrupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden 
är att vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på nivån kassagenererande 
enhet. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra fördel av 
synergieffekter i hänförliga rörelseförvärv och representerar den lägsta nivå i Koncernen där 
koncernledningen bevakar goodwill. 

Nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheter till vilka goodwill har fördelats prövas minst 
en gång per år. Alla övriga enskilda tillgångars eller kassagenererande enheters nedskrivningsbehov 
prövas när händelser eller ändrade omständigheter tyder på att det redovisade värdet inte kan 
återvinnas. En nedskrivning redovisas för det belopp med vilket tillgångens eller den 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger dess återvinningsbara belopp, som är det 
högre av verkligt värde minskat med kostnad för avyttring och nyttjandevärde.  

För att fastställa nyttjandevärdet uppskattar koncernledningen förväntade framtida kassaflöden från 
varje kassagenererande enhet och fastställer en lämplig diskonteringsränta för att kunna beräkna 
nuvärdet av dessa kassaflöden. De data som används vid prövning av nedskrivningsbehov är direkt 
kopplade till Koncernens senast godkända budget, justerad efter behov för att undanta effekterna av 
framtida omorganisationer och förbättringar av tillgångar. 

Diskonteringsfaktorer fastställs enskilt för varje kassagenererande enhet och återspeglar aktuella 
marknadsbedömning av pengarnas tidsvärde och tillgångsspecifika riskfaktorer. 

Nedskrivningar avseende kassagenererande enheter minskar först det redovisade värdet för 
eventuell goodwill som är fördelad på den kassagenererande enheten. Eventuell återstående 
nedskrivning minskar proportionellt de övriga tillgångarna i de kassagenererande enheterna. Med 
undantag av goodwill görs en ny bedömning av alla tillgångar för tecken på att en tidigare 
nedskrivning inte längre är motiverad. En nedskrivning återförs om tillgången eller den 
kassagenererande enhetens återvinningsbara värde överstiger det redovisade värdet. Nedskrivning 
av goodwill återföres ej. 

2.3.5 Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Den goodwill som redovisas kommer från förvärven av Wint AB och Wint Accounting AB i januari 
2015. Bolaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras. Nedskrivningstestet utgår från koncernens prognoser.  

Nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden baseras på prognoser och bedömda priser under 
planeringshorisonten som sträcker sig till 5 år. De bedömda priserna är förväntat medelpris under 5 
år. Prognostiserade kassaflöden från tillgången diskonteras med en real diskonteringsränta före skatt 
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på 21 procent vilket motsvarar vägd kapitalkostnad. Nyttjandevärdet för koncernens tillgångar 
bedöms överstiga redovisade värden och därvid bedöms inget nedskrivningsbehov föreligga. 

Även om den uppskattade tillväxttakten som tillämpats för diskonterade kassaflöden efter 
prognostiserad 5 års period skulle varit 10 % lägre jämfört med ledningens bedömning, skulle inget 
nedskrivningsbehov av goodwill förekomma.  

Om den uppskattade diskonteringsräntan före skatt som tillämpats för diskonterade kassaflöden 
hade varit 24 % istället för ledningens bedömning på 21 procent, skulle inget nedskrivningsbehov av 
goodwill förekomma. En sänkning av prognostiserade priser med 10 procent skulle inte föranleda till 
något nedskrivningsbehov, och likaså skulle en sänkning av prognostiserade försäljningsvolymer med 
10 procent inte heller leda till något nedskrivningsbehov. 

Beräkningen har gjorts utifrån uppskattade framtida kassaflöden motsvarande en femårsperiod. 
Kassaflöden bortom femårsperioden har extrapolerats med hjälp av en bedömd tillväxttakt på 5 
procent. Den diskonteringsränta som använts för de framtida kassaflödena uppgår till 21 procent 
före skatt. 

Viktiga variabler 
Metod för att skatta värden: Marknadsandel och -tillväxt. Prognosen baseras på budget och 
förväntad framtida tillväxt. Den totala marknaden förväntas växa under prognosperioden. 

Rörelsens kostnader: Rörelsens kostnader är uppskattade utifrån den planerade verksamheten för 
prognosperioden. 

Diskonteringsränta: Diskonteringsräntan är framtagen genom en vägd genomsnittlig kapitalkostnad 
för Wint koncernen och återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde 
och de risker som särskilt avser Wint koncernen. 

Företagsledningen bedömer att inga rimliga förändringar i de viktiga antagandena kan leda till att 
återvinningsvärdet blir lägre än deras redovisade värde. 

2.4 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner 
som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort 
från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i 
resultaträkningen under den period de uppkommer. 

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade 
restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

Nedlagda kostnader på annans fastighet 5 år 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det 
redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen. 
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2.4.1 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som 
inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst 
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde.  

Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer 
där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar 
(andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras 

Materiella tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och 
justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om 
tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Nedskrivningsbeloppet fördelas i första hand till goodwill och därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i den kassagenererande enheten. 

2.5 Finansiella instrument 

2.5.1 Klassificering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, lånefordringar och kundfordringar, finansiella 
tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet är finansiella instrument som innehas 
för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte 
att säljas inom kort. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet utgörs av 
eventuella kortfristiga placeringar såsom räntefonder och indexobligationer vilka redovisas som 
likvida medel i balansräkningen. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar 
om de förväntas bli reglerade inom tolv månader, annars klassificeras de som anläggningstillgångar. 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda 
eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar 
redovisas som andra långfristiga fordringar, kundfordringar, övriga fordringar, respektive upplupna 
intäkter i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
Kundfordringar med löptid om mindre än 12 månader redovisas till nominellt värde, vilket motsvarar 
verkligt värde. 

En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att 
koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas 
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ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och nuvärdet av bedömda diskonterade framtida kassaflöden diskonterade med den ursprungliga 
effektiva räntan. Befarade och konstaterade kundförluster redovisas på raden övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen. Återvinning av belopp som tidigare skrivits bort krediteras 
övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 

 

Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden.  

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de 
förefaller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om 
inte, tas de upp som långfristiga skulder. 

Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning 
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i den 
utsträckning det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana 
fall redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger några bevis för att det är 
sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en 
förskottsbetalning för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid. 

Checkräkningskrediter redovisas som upplåning bland Kortfristiga skulder i balansräkningen. 

Finansiella tillgångar som kan säljas 
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats 
som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i 
anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter 
rapportperiodens slut. Finansiella tillgångar som kan säljas utgörs av aktieinnehav i onoterade 
företag. 

Övriga finansiella skulder 
Koncernens leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder klassificeras som övriga finansiella 
skulder. 

2.5.2 Redovisning och värdering 
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen 
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen.  

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till 
verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt 
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ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten.  

Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och 
ingår i resultaträkningens post Andra vinster/förluster – netto. Utdelningsintäkter från värdepapper i 
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i 
resultaträkningen som en del av Övriga intäkter när koncernens rätt att erhålla betalning har 
fastställts.  

Förändringar i verkligt värde för monetära och icke-monetära värdepapper klassificerade som 
finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i övrigt totalresultat. 

När värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas, säljs eller skrivs ner, 
förs ackumulerade justeringar av verkligt värde från eget kapital till resultaträkningen som vinster 
och förluster från finansiella instrument. 

Ränta på värdepapper som kan säljas som beräknats med effektivräntemetoden redovisas i 
resultaträkningen som en del av Finansiella intäkter. Utdelning på aktieinstrument som kan säljas 
redovisas i resultaträkningen som en del av Övriga intäkter när koncernens rätt att erhålla betalning 
har fastställts. 

2.6 Nedskrivning av finansiella tillgångar 

2.6.1 Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att 
nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En 
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned 
endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser 
inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en “förlusthändelse”) och att denna 
händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den 
finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger innefattar bland annat indikationer på att en 
gäldenär eller grupp av gäldenärer har betydande finansiella svårigheter, att betalningar av räntor 
eller kapitalbelopp har uteblivit eller är försenade, att det är sannolikt att gäldenären eller gruppen 
av gäldenärerna kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, eller att det finns 
observerbara uppgifter som tyder på att det finns en mätbar minskning av uppskattade framtida 
kassaflöden såsom förändringar i förfallna skulder eller andra ekonomiska förutsättningar som 
korrelerar med kreditförluster. 

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida 
kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga 
effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i 
koncernens resultaträkning. Om ett lån eller en investering som innehas till förfall har rörlig ränta, 
används den aktuella effektiva ränta som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta när 
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nedskrivningsbehov fastställs. Som en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivningsbehovet 
på basis av instrumentets verkliga värde med hjälp av ett observerbart marknadspris. 

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras 
till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring 
av gäldenärens kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i 
koncernens resultaträkning. 

 

2.7 Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till 
emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden. 

2.8 Aktuell och uppskjuten skatt 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, 
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana 
fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade 
eller i praktiken beslutade i de länder där moderbolaget och dess dotterbolag är verksamma och 
genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, 
när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten 
skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. 
Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den 
första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten 
för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.  

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats 
eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran 
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

2.9 Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald semester med mera 
redovisas som en kostnad i aktuell intjänandeperiod. 

Avgiftsbestämda pensioner 
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad 
till de avgifter företaget åtagits sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på de 
avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
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en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en fastställd kommunicerad plan för 
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. Vid arbetsbefrielse under 
uppsägningstiden görs en avsättning för uppsägningslönen direkt, vid arbetsplikt kostnadsförs 
uppsägningslönen under uppsägningstiden. 

 

2.10 Intäktsredovisning 
IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer 
som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om 
företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, 
tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till 
företagets kundkontrakt ska lämnas.  

En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller 
tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter 
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRS Interpretations 
Committee. IFRS 15 trädde ikraft den 1 januari 2018.  

Vid bedömningen av om en intäkt ska redovisas följer Wint en 5-stegs process: 

1. Identifiera avtalet med kund 
2. Identifiera prestationsåtaganden 
3. Fastställande av transaktionspriset 
4. Fördela transaktionspriset på prestationsåtagandena 
5. Redovisa intäkten vid tidpunkten för uppfyllelsen av prestationsåtagandet. 

Wints åtagande gentemot kund har bedömts endast bestå av ett prestationsåtagande. 

Wints intäkter är hänförliga till nedan kategorier: 

● Redovisningsuppdrag  

Wints prestationsåtagande gentemot kund anses uppfyllt, och en intäkt redovisas, i samband med 
att leverans av redovisningens olika delar sker. Wint har då rätt till betalning. Denna tidpunkt 
bedöms vara den period för vilket leveransen av redovisningen sker. 

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

Wint erbjuder tjänster främst till fast pris, men även rörligt pris kan förekomma. Intäkterna från de 
levererade tjänsterna redovisas i den period de tillhandahålls. För avtal till fast pris är den redovisade 
intäkten baserad på hur stor andel av den överenskomna tjänsten som har levererats under 
perioden.  

Bidrag 
Erhållna projektbidrag intäktsredovisas i den takt varmed upparbetning sker. 
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Försäljning av tjänster 
Koncernens intäkter utgörs i allt väsentligt av intäkter från utförda tjänster. 

Hyresintäkter 
Hyresintäkter som erhålls vid uthyrning av överskott av kontorslokaler redovisas linjärt under 
hyresperioden. 

 

Ränteintäkter 
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.  

2.11 Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget tillämpar genom detta samma 
redovisningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt och utom i de fall som anges nedan. 

Uppställningsform för resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Det innebär skillnader, 
jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader, rapport över 
totalresultat och avsättningar. 

Andelar i dotterbolag 
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
Erhållna utdelningar redovisas som finansiella intäkter. Utdelning som överstiger dotterbolagets 
totalresultat för perioden eller som innebär att det bokförda värdet på innehavets nettotillgångar i 
koncernredovisningen understiger det bokförda värdet på andelarna, är en indikation på att det 
föreligger ett nedskrivningsbehov. Förvärvsutgifter avseende andelar i dotterbolag redovisas som en 
del av anskaffningsutgiften. 

När det finns en indikation på att andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posten Resultat från andelar i koncernföretag. 

Finansiella instrument 
För värderingen av dessa instrument i moderbolaget tillämpar Wint Rådet för Finansiell 
Rapportering, rekommendation RFR 2. Denna rekommendation möjliggör för företag, som inte 
behöver tillämpa IAS 39 med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning, att värdera 
finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt Årsredovisningslagen. I 
balansräkningen har innehavda placeringar således redovisats till upplupet anskaffningsvärde med 
tillägg för upplupen ränta. 

Fordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar har efter individuell värdering 
upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Not 3 Finansiella riskfaktorer 
3.1 Finansiella riskfaktorer 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (inklusive 
valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.  

I Koncernen tillämpas gemensam riskhantering för alla enheter. Den beskrivning som finns i denna 
not är därför i allt väsentligt tillämplig även för moderbolaget. 

Riskhanteringen sköts av VD enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar en 
övergripande finanspolicy för riskhanteringen som är indelad i olika kapitel för specifika områden, 
såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk samt placering av överlikviditet. 

Valutarisk 
Koncernen verkar i huvudsak i Sverige vilket innebär att valutarisken i koncernen därmed är 
begränsad. Under 2019 och 2018 har enbart ett fåtal transaktioner i utländsk valuta förekommit. 

Ränterisk 
Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande finansiella tillgångar eller skulder är 
koncernens resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av 
förändringar i marknadsräntor. Placeringar görs till en mycket låg ränterisk. 

Kreditrisk 
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina 
förpliktelser på förfallodagen. Kreditrisk uppstår genom banktillgodohavanden, kortfristiga 
placeringar i form av bl.a. innehav i räntefonder och indexobligationer (ingår i likvida medel i 
balansräkningen) samt kundfordringar. 

Den övervägande finansiella risken i koncernen är kreditrisken i utestående kundfordringar. Risken 
hanteras genom löpande kreditbevakning och kreditkontroll av såväl gamla som nya kunder. 
Koncernens kreditkontroll innebär att innan kredit lämnas genomförs en kreditkontroll med hjälp av 
kreditupplysningsföretag. För tidigare kunder analyseras även nuvarande betalningssituation och 
historik.  

I de fall som kreditupplysning eller betalningshistorik visar brister erbjuder koncernen i normalfallet 
inte någon kredit utan erbjuder istället andra alternativ såsom att uppdraget genomförs efter det att 
ett förskott har erlagts. Kreditrisken i koncernen hanteras på bolagsnivå. Några väsentliga 
koncentrationer av kreditrisker förekommer inte. 

 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk 
Mindre än 3 

månader 

Mellan 3 
månader 
och 1 år 

Mellan 1 
och 2 år 

Mellan 2 
och 5 år Mer än 5 år 

2019-12-31      
Konvertibla lån  0 20 427 0 0 0 

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 545 1 386 778 1 301 0 

Leasingskuld 679 1 689 1 520 1 894 474 

Leverantörsskulder 2 321 0 0 0 0 

Aktuella skatteskulder  91 0 0 0 0 

Övriga skulder 6 312 0 0 0 0 
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2018-12-31      
Konvertibla lån  0 0 0 20 427 0 

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 444 1 331 1 775 1 396 0 

Leverantörsskulder 5 399 0 0 0 0 

Aktuella skatteskulder  1 158 0 0 0 0 

Övriga skulder 3 504 0 0 0 0 

 

Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden 
avseende finansiella skulder. Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet och genom att tillse 
att koncernen alltid har tillräckligt med likvida medel. Per den 31 december 2019 har Koncernen en 
likviditet om 1 498 (5 766) KSEK som inkluderar banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar i 
form av eventuella innehav i räntefonder och indexobligationer. Dessa tillgångar uppfyller kraven 
enligt koncernens finanspolicy vilket innebär att koncernens likvida medel skall placeras i tillgångar 
som ger betryggande säkerhet och rimlig avkastning över tiden. Finansiella placeringar skall vid var 
tid göras efter noggrann riskbedömning och placeringen skall ha låg kreditrisk och hög likviditet. 

Framtida likviditetsbelastning i övrigt avser betalning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga 
skulder. Framtida likviditetsbelastningar följs noggrant genom löpande planer och prognoser.  

3.2 Hantering av kapitalrisk 
Koncernens kapitalstruktur bedöms på basis av soliditet och avkastning på eget kapital. Dessa 
nyckeltal beräknas som justerat eget kapital i procent av balansomslutningen samt nettoresultat i 
procent av justerat eget kapital. Per den 31 december 2019 uppgick soliditeten till 29% (38%). 

3.3 Beräkning av verkligt värde 
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och övriga fordringar samt 
leverantörsskulder och övriga skulder förutsätts motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa 
poster är kortfristiga i sin natur. Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv 
marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Det noterade marknadspris som 
används för koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. De finansiella tillgångar som 
värderas till verkligt värde i koncernen utgörs av kortfristiga placeringar (inkluderar bl.a. räntefonder, 
indexobligationer mm) vilka redovisas som likvida medel i balansräkningen. Dessa instrument 
återfinns i nivå 1 i verkligt värdehierarkin. 

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Uppskattningar och antaganden som är av väsentlig betydelse och påverkar såväl resultaträkningen 
som balansräkningen samt upplysningar som lämnas såsom eventualförpliktelser. Områden som 
innefattar ett inslag av uppskattningar och antaganden är: 

• Nedskrivningsprövningen av immateriella tillgångar. Denna värdering sker såväl löpande som i 
samband med upprättandet av boksluten. 

• Värdering av reservering för osäkra kundfordringar. Reservering görs enligt fastlagda 
bedömningsgrunder med hänsyn till varje enskild kunds betalningsförmåga. 
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Not 5 Nettoomsättningens fördelning 
Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande: 

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Sverige 52 437 35 083 

Danmark 0 2 

Koncernen totalt 52 437 35 085 

 

Nettoomsättningen fördelning sig på affärsområden enligt följande: 

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Nettoomsättning   
Accounting 52 437 35 085 

Nettoomsättning totalt 52 437 35 085 

Rörelseresultat   
Accounting -9 390 -33 240 

Rörelseresultat totalt -9 390 -33 240 

 

Not 6 Övriga rörelseintäkter 

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Hyresintäkter 312 518 

Återvunna tidigare nedskrivna fordringar 1 7 

Realisationsresultat avyttrade immateriella tillgångar 48 23 

Erhållna bidrag 0 200 

Övrigt 538 440 

Koncernen totalt 899 1 188 

 

Not 7 Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernföretag 

Moderbolaget 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Totala inköp från andra bolag i koncernen 384 399 

Total försäljning till andra bolag inom koncernen 4 800 7 440 

 

Not 8 Ersättningar till revisorerna 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, 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. Allt annat är övriga tjänster.  

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

RSM Stockholm AB   
   Revisionsuppdraget 168 184 

Koncernen totalt 168 184 
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Moderföretaget 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

RSM Stockholm AB   
   Revisionsuppdraget 83 137 

Moderföretaget totalt  83 137 

 

Not 9 Ersättningar till anställda mm. 

Koncernen 2019 2018 

Löner och andra ersättningar till VD  780 1 974 

Löner och andra ersättningar till övriga ledande befattningshavare 2 833 2 744 

Löner och andra ersättningar till övriga anställda  25 187 26 650 

Sociala avgifter 8 437 9 905 

Pensionskostnader till styrelse 0 212 

Pensionskostnader till VD 110 0 

Pensionskostnader till övriga ledande befattningshavare  423 357 

Pensionskostnader till övriga anställda  2 258 2 565 

Koncernen totalt 40 028 44 408 

   
Medelantal anställda 2019 2018 

Män 21 24 

Kvinnor 47 46 

Koncernen totalt 68 70 

 
Moderföretaget 2019 2018 

Löner och andra ersättningar till styrelsen 74 0 

Löner och andra ersättningar till VD  0 1 974 

Löner och andra ersättningar till övriga ledande befattningshavare 301 0 

Löner och andra ersättningar till övriga anställda  0 644 

Sociala avgifter 137 834 

Pensionskostnader till styrelse 0 212 

Pensionskostnader till övriga ledande befattningshavare  97 0 

Pensionskostnader till övriga anställda  0 74 

Moderföretaget totalt 608 3 738 

   
Medelantal anställda (samtliga anställda i Sverige) 2019 2018 

Män 0 1 

Kvinnor 1 1 

Moderföretaget totalt 1 2 

 

Styrelsen i moderbolaget består av 6 (6) ledamöter där 83 (100) procent är män. Gruppen ledande 
befattningshavare består av 6 (6) personer där 50 (83) procent är män.  

Villkor för VD 
Wint avsätter årligen för tryggande av VD:s pension ett belopp som motsvarar 22 % av den 
pensionsgrundande årslönen till en av VD anvisad tjänstepensionsförsäkring. Den 
pensionsgrundande årslönen beräknas som månadslönen inklusive schablonberäknad 
semesterersättning (12,2 %). 
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Ersättning till styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare i moderbolaget 

Riktlinjer 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Till ledningen 
har bolagsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning: 

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, 
övriga förmåner samt pension. Moderbolagets ledning består av verkställande direktör Daniel 
Johansson och en ledningsgrupp om ytterligare fyra personer.  

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. 

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader 
Koncernen 2019 2018 

Finansiella intäkter:   
Ränteintäkter 1 6 

Finansiella intäkter 1 6 

   
Finansiella kostnader:   
Räntekostnader -2 019 -2 074 

Finansiella kostnader -2 019 -2 074 

   
Finansiella poster Koncernen - netto -2 018 -2 067 

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter samt 

räntekostnader och liknande resultatposter 
Moderföretaget 2019 2018 

Ränteintäkter och liknande resultatposter:   
Ränteintäkter 0 0 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 

   
Räntekostnader och liknande resultatposter:   
Räntekostnader -1 758 -1 889 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 758 -1 889 

   
Finansiella poster Moderföretaget - netto -1 758 -1 889 

 

Not 12 Bokslutsdispositioner 
Moderbolaget 2019 2018 

Koncernbidrag   
Erhållna koncernbidrag 5 000 0 

Koncernbidrag moderbolaget 5 000 0 
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Not 13 Inkomstskatt/skatt på årets resultat 

Koncernen 2019 2018 

Aktuell skatt 0 0 

Uppskjuten skatt -207 308 

Skattekostnad Koncernen -207 308 

   
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande: 

Koncernen 2019 2018  
Resultat före skatt -11 408 -35 307  
Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 21,4% (22%) 2 445 7 768  
Skatteeffekt av följande poster    
Ej avdragsgilla kostnader -33 -82  
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -2 619 -7 378  
Skattekostnad Koncernen -207 308  

    

Moderbolaget 2019 2018  
Resultat före skatt -6 113 -42 782  
Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 21,4% (22%) 1 308 9 412  
Skatteeffekt av följande poster    
Ej avdragsgilla kostnader -2 -7  
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 1 262 0  
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 0 -3 025  
Övrigt -2 568 -6 380  
Skattekostnad Moderbolag 0 0  
 

 

Genomsnittlig skattesats för Koncernen är 21,4 % (22 %). Genomsnittlig skattesats för moderbolaget 
är 21,4 % (22 %)  

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är 
sannolikt att de kan tillgodogöras genom beskattningsbara vinster i den närmaste framtiden.  

Koncernen har ackumulerade underskottsavdrag uppgående till 84 234 (74 550) KSEK varav 
uppskjuten skatt som inte har redovisats på 18 152 (16 401) KSEK av de totala underskottsavdragen.  

Moderbolaget har ackumulerade underskottsavdrag uppgående till 48 531 (54 228) KSEK.  

 

Not 14 Resultat per aktie  
  2019 2018 

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare -11 615 -34 999 

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 769 223 435 435 

   
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (tusental) 769 223 435 435 

   
Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor -15 -80 
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Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 22 640 22 125 

Omklassificeringar 6 289 516 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 929 22 640 

   
Ingående avskrivningar -9 510 -5 051 

Årets avskrivningar -5 084 -4 459 

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 594 -9 510 

   
Utgående redovisat värde 14 334 13 130 

 

Not 16 Kundkontrakt  

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 11 000 11 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 000 11 000 

   
Ingående avskrivningar -4 750 -3 750 

Årets avskrivningar -1 000 -1 000 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 750 -4 750 

   
Utgående redovisat värde 5 250 6 250 

 

Not 17 Goodwill 

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 33 265 33 265 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 265 33 265 

 

Nedskrivningstest av goodwill har utförts. Bedömningen är att inget nedskrivningsbehov föreligger, 
se vidare under 2.3.5 

Not 18 Pågående balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 7 456 0 

Årets inköp 7 620 7 972 

Omklassificeringar -6 289 -516 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 787 7 456 
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Not 19 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncernen 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 2 027 1 951 

Årets inköp 813 76 

Försäljning och utrangeringar -31 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 808 2 027 

   
Ingående avskrivningar -1 606 -1 278 

Årets avskrivningar -394 -328 

Försäljning och utrangeringar 3 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 996 -1 606 

   
Utgående redovisat värde 812 421 

 

Not 20 Uppskjuten skatt 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Uppskjutna skattefordringar   
Uppskjuten skattefordran hänförlig till temporära skillnader Nyttjanderätter 61 0 

Uppskjutna skatteskulder   
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader immateriella tillgångar 1 494 1 288 

 

Not 21 Andelar i koncernföretag 
 

Moderföretaget           
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde           62 721 33 721 

Kapitaltillskott           12 000 29 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         74 721 62 721 

                

Ingående nedskrivningar           -29 000 0 

Årets nedskrivningar           -12 000 -29 000 

Utgående ackumulerade nedskrivningar         -41 000 -29 000 

                

Redovisat värde           33 721 33 721 

        
Moderföretaget och dess dotterbolag innehar andelar i följande dotterbolag:    

Namn 

Organisation
s- 
nummer Säte 

Antal 
andela

r 
Kapital- 

andel 

Rösträtt
s- 

andel 
Redovisat 

värde 
Redovisat 

värde 

            2019-12-31 2018-12-31 

Wint AB 556433-1717 Göteborg 1 000 100% 100% 11 700 11 700 

Wint Accounting AB 556482-1295 Göteborg 1 000 100% 100% 22 021 22 021 
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Not 22 Andra långfristiga fordringar 
Andra långfristiga fordringar i koncernen avser en hyresgaranti. Ingen av de andra långfristiga 
fordringarna är förfallen till betalning eller i behov av nedskrivning. 

Koncernen 2019 2018 

Ingående anskaffningsvärde 250 366 

Återbetalning 0 -116 

Utgående redovisat värde 250 250 

 

Not 23 Finansiella instrument per kategori 

Koncernen 2019-12-31 

Lånefordring
ar 

och 
kundfordring

ar Summa 

Tillgångar i balansräkningen   
Andra långfristiga fordringar 250 250 

Kundfordringar 272 272 

Övriga fordringar 4 4 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 844 844 

Likvida medel 1 498 1 498 

Summa 2 868 2 868 

   

Koncernen 2019-12-31 

Övriga 
finansiella 

skulder Summa 

Skulder i balansräkningen   
Konvertibla lån  20 427 20 427 

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 4 010 4 010 

Leverantörsskulder 2 321 2 321 

Leasingskulder 5 898 5 898 

Aktuella skatteskulder 91 91 

Övriga skulder 6 312 6 312 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 345 10 345 

Summa 49 404 49 404 

 

Koncernen 2018-12-31 

Lånefordring
ar 

och 
kundfordring

ar Summa 

Tillgångar i balansräkningen   
Andra långfristiga fordringar 250 250 

Kundfordringar 4 132 4 132 

Övriga fordringar 3 3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 881 881 

Likvida medel 5 766 5 766 

Summa 11 032 11 032 
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Koncernen 2018-12-31 

Övriga 
finansiella 

skulder Summa 

Skulder i balansräkningen   
Konvertibla lån  20 427 20 427 

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 3 921 3 921 

Leverantörsskulder 5 399 5 399 

Aktuella skatteskulder 350 350 

Övriga skulder 3 510 3 510 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 517 9 517 

Summa 43 123 43 123 

 

Not 24 Finansiella skulder 
Koncernen 2019 2018 

Långfristiga finansiella skulder   
Ingående redovisat värde 22 973 5 500 

Omräkning vid övergång till IFRS 16 6 179 0 

Nyupptagna lån  1 593 18 952 

Amorteringar -1 661 -1 354 

Omklassificering -20 827 -125 

Omklassificering leasing -2 533 0 

Utgående redovisat värde 5 724 22 973 

   
Kortfristiga finansiella skulder   
Ingående redovisat värde 1 375 4 250 

Omräkning vid övergång till IFRS 16 2 797 0 

Nyupptagna lån  2 906 0 

Förvärv leasing 848 0 

Amortering -249 0 

Utbetalning som avser amortering av leasingskulden -2 591 0 

Ej kassapåverkande förändringar på leasingkontrakt -1 336 0 

Omklassificering 20 827 -2 875 

Omklassificering leasing 2 533 0 

Utgående redovisat värde 27 110 1 375 

 

Moderbolaget 2019 2018 

Långfristiga finansiella skulder   
Ingående redovisat värde 21 677 3 350 

Nyupptagna lån  1 594 18 952 

Amorteringar -635 -500 

Omklassificering -20 427 -125 

Utgående redovisat värde 2 209 21 677 

   
Kortfristiga finansiella skulder   
Ingående redovisat värde 750 3 625 

Nyupptagna lån  2 906 0 

Amorteringar -249 0 

Omklassificering 20 427 -2 875 

Utgående redovisat värde 23 834 750 
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Det konvertibla lånet löper på tre år (tom december 2020) till en årlig ränta om 8%. 

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 2019 2018 

Förutbetalda hyror 115 0 

Förutbetalda licensavgifter 167 0 

Övriga förutbetalda kostnader 563 881 

Koncernen totalt 844 881 

   
Moderbolaget 2019 2018 

Övriga upplupna intäkter 35 65 

Moderbolaget totalt 35 65 

 

Not 26 Övriga skulder 
Koncernen 2019 2018 

Mervärdesskatt 2 463 1 862 

Arbetsgivaravgifter 699 779 

Källskatt, personalskatt 628 823 

Skulder till anställda 15 47 

Övrigt 2 506 0 

Koncernen totalt 6 312 3 510 

   
Moderbolaget 2019 2018 

Mervärdesskatt 229 472 

Arbetsgivaravgifter 15 155 

Källskatt, personalskatt 15 107 

Skulder till anställda 2 056 6 

Moderbolaget totalt 2 765 740 

 

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 2019 2018 

Upplupna löner och semesterlöner 3 011 3 824 

Upplupna sociala avgifter 946 1 201 

Upplupna räntekostnader 3 244 1 634 

Upplupna förvaltningskostnader 0 800 

Övriga poster 3 144 2 058 

Koncernen totalt 10 345 9 517 

   
Moderföretaget 2019 2018 

Upplupna löner och semesterlöner 0 366 

Upplupna sociala avgifter 0 115 

Upplupna räntekostnader 3 268 1 634 

Upplupna förvaltningskostnader 0 800 

Övriga poster 443 1 131 

Moderföretaget totalt 3 711 4 046 
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Not 28 Ställda säkerheter 
Koncernen 2019 2018 

Företagsinteckningar 10 000 10 000 

   
Moderbolaget 2019 2018 

Företagsinteckningar 2 500 2 500 

 

Not 29 Eventualförpliktelser 
Koncernen 2019 2018 

Garantiförpliktelser Inga Inga 

   
Moderbolaget 2019 2018 

Generellt borgensåtagande för krediter i dotterbolag Inga Inga 

Not 30 Åtaganden 
Åtaganden avseende operationell leasing 
Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal och hyreskontrakt 
förfaller till betalning enligt följande: 

Koncernen 2019 2018 

Inom ett år 0 3 513 

Senare än ett men inom fem år 0 6 028 

Senare än fem år 0 1 080 

Koncernen totalt 0 10 621 

   
Årets leasingkostnad 0 3 450 

 
   

   
Moderbolaget 2019 2018 

Inom ett år 0 541 

Senare än ett men inom fem år 0 0 

Senare än fem år 0 0 

Moderbolaget totalt 0 541 

   
Årets leasingkostnad -33 192 

 

Från och med 2019 redovisas hyresavtal som tillgång och skuld i balansräkningen för koncernen.  

Not 31 Leasingavtal 
I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal 

Koncernen 2019 01-jan-19 

Tillgångar med nyttjanderätt   
Fastigheter 5 921 8 664 

Fordon 102 431 

Koncernen totalt 6 023 9 095 
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Koncernen 2019 01-jan-19 

Leasingskulder   
Långfristiga 2 252 2 796 

Kortfristiga 3 646 6 179 

Koncernen totalt 5 898 8 975 

 
I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal 

Koncernen 2019 2018 

Avskrivning på nyttjanderätter   
Fastigheter 2 394 0 

Fordon 180 0 

Summa avskrivningar nyttjanderätter 2 574 0 

   
Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader) 113 0 

Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal 287 0 

Summa kostnadsförda leasingavtal 2 974 0 

 

Det totala kassaflödet gällande leasingavtal under 2019 var 2 975tkr 
 

Koncernens leasingaktiviteter och redovisning av dessa: 
Koncernen leasar diverse kontor och fordon. Leasingavtalen är normalt 3 år men kontor kan ha en 
längre period på upp till 10 år. Normalt finns förlängningsoptioner för kontoren, dessa optioner har 
ej inkluderats i leasingskulden. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initial till nuvärde. 

Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av framtida fasta betalningar som är hänförliga till 
nyttjandeperioden för leasingtillgången.  

Nyttjandeperioden ses som den period leasingavtalet gäller, koncernen har inte inkluderat några 
förlängningsoptioner i skulden. 

Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte kan 
fastställas enkelt, ska leasingtagarens marginella låneränta användas. vilken är räntan som den 
enskilda leasingtagaren skulle få betala för att låna de nödvändiga medlen för att köpa en tillgång av 
liknande värde som nyttjanderätten i en liknande ekonomisk miljö med liknande villkor och 
säkerheter. Koncernen har bestämt den marginella låneränta genom att använda en riskfri basränta 
och justerar med bolagets kreditrisk. 

Leasingskulden omvärderas när kontraktsförändringar träder i kraft exempelvis indexering av 
månadskostnaden.  

Betalning av leasingavgiften fördelas som amortering av skuld och en räntekostnad som redovisas i 
resultaträkningen  
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Tillgångar med nyttjanderätter värderas till anskaffningsvärdet och inkluderar det belopp 
leasingskulden är värderad till, leasingavgift som betalats före inledningsdatumet och initiala direkta 
kostnader.  

Nyttjanderätterna skrivs av linjärt över det kortare av leasingperioden och nyttjandeperioden  

Betalningar för leasingkontrakt av lägre värde och kontrakt som är kortare än 12 månader 
kostnadsförs linjärt i resultaträkningen. 

Not 32 Transaktioner med närstående  
Wint AB hyr lokaler av Edifice i Hagfors AB. Bolaget anlitar städfirma där VD genom bolag 
kontrollerar 36% av rösterna. Alla transaktioner sker på affärsmässiga grunder. Wint Group har en 
kortfristig skuld till Ernströms Kapital AB, ränta utgår med 10%. 

Not 33 Upplåning kreditinstitut 

Koncernen 

Almi 
Lånet i Wint Accounting AB avser rörelsekapital och utbetalades i mars 2016. Lånet amorteras med 
400 KSEK per år och ska vara slutbetalt i mars 2020. Långivaren använder EU:s referensränta för 
Sverige med ett fast påslag för sin ränteberäkning. Långivaren har företagsinteckningar motsvarande 
det ursprungliga lånebeloppet om 2 000 KSEK samt att generell borgen tecknats av moderbolaget. 
Villkor för kredittagaren finns även för belåning av kundfordringar. 

Lånet i Wint AB avser finansiering av produktutveckling och utbetalades i december 2016. 
Amorteringsfrihet gällde i 12 månader därefter amorteras 625 KSEK per år och ska vara slutbetalt vid 
utgången av 2020. Långivaren använder EU:s referensränta för Sverige med ett fast påslag för sin 
ränteberäkning. Långivaren har företagsinteckningar motsvarande det ursprungliga lånebeloppet om 
2 500 KSEK samt att generell borgen tecknats av moderbolaget. Villkor för kredittagaren finns även 
för belåning av kundfordringar. 

Lånet i Wint Group AB avser finansiering av produktutveckling och utbetalades i december 2017. 
Amorteringsfrihet gäller i 2 månader därefter amorteras 750 KSEK per år och ska vara slutbetalt vid 
halvårsskiftet 2021. Under 2019 togs ett nytt lån från Almi upp om 2000 KSEK. Lånet utbetalades i 
juli 2019 och var amorteringsfritt i 2 månader. Därefter amorteras lånet med 408 KSEK och ska vara 
slutbetalt i augusti 2022.  Långivaren använder EU:s referensränta för Sverige med ett fast påslag för 
sin ränteberäkning. Långivaren har företagsinteckningar motsvarande det ursprungliga lånebeloppet 
om 2 500 KSEK samt att generell borgen tecknats av moderbolaget. Villkor för kredittagaren finns 
även för belåning av kundfordringar. 

Not 34 Särskilda upplysningar om eget kapital 
Förvaltning av kapital 
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för förvaltning av kapitalet är att trygga 
koncernens fortlevnad och handlingsfrihet. Fördelningen mellan eget och lånat kapital ska vara 
sådan att en god balans erhålls mellan risk och avkastning. Kapitalstrukturen anpassas om så är 
nödvändigt till förändrade ekonomiska förutsättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla 
och anpassa kapitalstrukturen kan koncernen företrädesvis minska eller öka skulderna. Av 
balansräkningen framgår koncernens skulder och eget kapital. Av rapporten Förändringar i eget 
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kapital framgår de olika komponenterna i eget kapital och i denna not finns en specifikation av de 
olika komponenterna som ingår i reserver. 

Koncernen 

Övrigt tillskjutet kapital 
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägaren.  

Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. 

Balanserade vinstmedel och årets resultat 
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess 
dotterföretag 

 

Moderbolaget 

Aktiekapital 
Moderbolagets aktiekapital uppgår till 1 625 KSEK och består av 812 556 aktier utan uppdelning på 
olika aktieslag. Kvotvärdet uppgår till 2 kr. Samtliga aktier är fullt betalda. Inga aktier innehas av 
bolaget eller av dess dotterföretag. 

Bundet och fritt eget kapital 
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. Det bundna kapitalet består av 
aktiekapital 1 625 KSEK. Fritt eget kapital utgörs av aktieägartillskott, överkursfond, balanserade 
vinstmedel och årets resultat. 

Not 35 Vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 11 218 788 kr, disponeras enligt 
följande: 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

Överkursfond 100  886 983 

Överkursfond under registrering  

Balanserade vinstmedel från föregående år -83 555 350 

Årets resultat -6 112 844 

 11 218 788 

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras så att  

i ny räkning överförs 11 218 788 

 11 218 788 

 

Not 36 Händelser efter balansdagen 
 
Händelser efter balansdagen 
 

I Januari beslutades om ytterligare nyemissioner om totalt 15 MSEK 

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman   april 2020 för 
fastställelse. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande 
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bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför. 

 

 
 

Göteborg den 16 mars  2020 

 

 

Markus Gerdin Daniel Johansson 

Ordförande VD 

 

 

Bengt Nilsson Henric Wiklund  

 

 

Henrik Forsberg Schoultz Marie Brattberg 

 

 

Björn Elfgren  

 

Revisorspåteckning 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2020 

RSM Stockholm AB 

 

 

Robert Hasslund 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Wint Group AB, org.nr 556995-6914 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Wint 

Group AB för år 2019.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 

per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 

enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, 

och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Wint Group AB 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 och verkställande direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, 

enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

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 verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.   

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 

något realistiskt alternativ till att göra något av detta  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 

koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel och anses 

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 

koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns 

på Revisorsinspektionens webbplats: 

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 

revisionsberättelsen. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 

författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 

utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Wint 

Group AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 

Wint Group AB 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 förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 

sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 

bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 

fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 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 styrelseledamot eller verkställande direktören i något 

väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på 

Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 16 mars 2020 

RSM Stockholm AB 

 

Robert Hasslund  

Auktoriserad revisor 
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Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 194.237.111.102

IP Plats: Malmo, Skåne, Sweden

Undertecknad med BankID : BENGT

NILSSON (195504028258)

Betrodd tidsstämpel:

2020-03-18 09:51:35 UTC

RH

Robert Hasslund

Partner

E-post: robert.hasslund@rsm.se 

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 40.113.97.133

IP Plats: Amsterdam, North Holland, Netherlands

Undertecknad med BankID : Robert

Hasslund (197209040398)

Betrodd tidsstämpel:

2020-03-19 12:28:48 UTC

DJ

Daniel Johansson

VD

Wint AB - HR

E-post: daniel.johansson@wint.se 

Enhet: Chrome Mobile iOS 80.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 98.128.166.208

IP Plats: Kungälv, Västra Götaland, Sweden

Undertecknad med BankID : Daniel

Johansson (198310094878)

Betrodd tidsstämpel:

2020-03-16 20:49:08 UTC

HA

Helena Alexandersson

Wint AB - HR

E-post: helena.alexandersson@wint.se 

Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.47.72

IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

Verifierat med inloggning

Betrodd tidsstämpel:

2020-03-16 18:09:51 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter: 

2020-03-19 12:28:48 UTC
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Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel Aktivitet med insamlade uppgifter

2020-03-19 12:28:48 UTC Dokumentet signerades av Robert Hasslund  (robert.hasslund@rsm.se)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 40.113.97.133 - IP Plats: Amsterdam, North Holland, Netherlands

2020-03-19 12:28:44 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Robert Hasslund 

(robert.hasslund@rsm.se)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 40.113.97.133 - IP Plats: Amsterdam, North Holland, Netherlands

2020-03-19 12:27:35 UTC Dokumentet lästes igenom av Robert Hasslund  (robert.hasslund@rsm.se)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 40.113.97.133 - IP Plats: Amsterdam, North Holland, Netherlands

2020-03-19 09:01:39 UTC Dokumentet öppnades av Robert Hasslund  (robert.hasslund@rsm.se)

Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 154.59.126.106 - IP Plats: Amsterdam, North Holland, Netherlands

2020-03-19 09:01:35 UTC Dokumentet öppnades av Robert Hasslund  (robert.hasslund@rsm.se)

Enhet: Internet Explorer 9.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 154.59.126.106 - IP Plats: Amsterdam, North Holland, Netherlands

2020-03-19 09:01:18 UTC Dokumentet öppnades av Robert Hasslund  (robert.hasslund@rsm.se)

Enhet: Internet Explorer 8.0 on Windows 7   (dator) 

IP nummer: 65.154.226.109 - IP Plats: Santa Clara, California, United States

2020-03-18 09:51:37 UTC Dokumentet skickades till Robert Hasslund  (robert.hasslund@rsm.se)

2020-03-18 09:51:35 UTC Dokumentet signerades av Bengt Nilsson  (bengt.nilsson@pagero.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 194.237.111.102 - IP Plats: Malmo, Skåne, Sweden

2020-03-18 09:51:31 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Bengt Nilsson 

(bengt.nilsson@pagero.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 194.237.111.102 - IP Plats: Malmo, Skåne, Sweden

2020-03-18 09:50:50 UTC Dokumentet lästes igenom av Bengt Nilsson  (bengt.nilsson@pagero.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 194.237.111.102 - IP Plats: Malmo, Skåne, Sweden

2020-03-18 09:49:08 UTC Dokumentet öppnades av Bengt Nilsson  (bengt.nilsson@pagero.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 194.237.111.102 - IP Plats: Malmo, Skåne, Sweden

2020-03-18 06:40:25 UTC Dokumentet skickades till Bengt Nilsson  (bengt.nilsson@pagero.com)

2020-03-18 06:40:22 UTC Dokumentet signerades av Henric Wiklund  (henric@kloveron.com)

Enhet: Safari 13.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 85.24.183.154 - IP Plats: Asa, Halland, Sweden

2020-03-18 06:40:18 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Henric Wiklund 

(henric@kloveron.com)

Enhet: Safari 13.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 85.24.183.154 - IP Plats: Asa, Halland, Sweden
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2020-03-18 06:39:18 UTC Dokumentet lästes igenom av Henric Wiklund  (henric@kloveron.com)

Enhet: Safari 13.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 85.24.183.154 - IP Plats: Asa, Halland, Sweden

2020-03-18 06:39:03 UTC Dokumentet öppnades av Henric Wiklund  (henric@kloveron.com)

Enhet: Safari 13.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 85.24.183.154 - IP Plats: Asa, Halland, Sweden

2020-03-17 14:52:35 UTC Dokumentet skickades till Henric Wiklund  (henric@kloveron.com)

2020-03-17 14:52:33 UTC Dokumentet signerades av Björn Elfgren  (elfgrenkjaer@gmail.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 83.248.115.177 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-17 14:52:29 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Björn Elfgren 

(elfgrenkjaer@gmail.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 83.248.115.177 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-17 14:51:51 UTC Dokumentet lästes igenom av Björn Elfgren  (elfgrenkjaer@gmail.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 83.248.115.177 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-17 14:51:23 UTC Dokumentet öppnades av Björn Elfgren  (elfgrenkjaer@gmail.com)

Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 83.248.115.177 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-17 14:49:40 UTC Dokumentet skickades till Björn Elfgren  (elfgrenkjaer@gmail.com)

2020-03-17 14:49:37 UTC Dokumentet signerades av Marie Brattberg  (marie.brattberg@gmail.com)

Enhet: Firefox 73.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 62.20.230.144 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-17 14:49:33 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Marie Brattberg 

(marie.brattberg@gmail.com)

Enhet: Firefox 73.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 62.20.230.144 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-17 14:48:54 UTC Dokumentet lästes igenom av Marie Brattberg  (marie.brattberg@gmail.com)

Enhet: Firefox 73.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 62.20.230.144 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-17 14:45:48 UTC Dokumentet öppnades av Marie Brattberg  (marie.brattberg@gmail.com)

Enhet: Firefox 73.0 on Mac 10.15   (dator) 

IP nummer: 62.20.230.144 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 21:12:29 UTC Dokumentet skickades till Marie Brattberg  (marie.brattberg@gmail.com)

2020-03-16 21:12:27 UTC Dokumentet signerades av Markus Gerdien  (markus.gerdien@telia.com)

Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 81.231.128.77 - IP Plats: Lidingoe, Stockholm, Sweden

2020-03-16 21:12:22 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Markus Gerdien 

(markus.gerdien@telia.com)

Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 81.231.128.77 - IP Plats: Lidingoe, Stockholm, Sweden

2020-03-16 21:11:41 UTC Dokumentet lästes igenom av Markus Gerdien  (markus.gerdien@telia.com)

Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 81.231.128.77 - IP Plats: Lidingoe, Stockholm, Sweden
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2020-03-16 21:10:00 UTC Dokumentet öppnades av Markus Gerdien  (markus.gerdien@telia.com)

Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 81.231.128.77 - IP Plats: Lidingoe, Stockholm, Sweden

2020-03-16 20:49:10 UTC Dokumentet skickades till Markus Gerdien  (markus.gerdien@telia.com)

2020-03-16 20:49:08 UTC Dokumentet signerades av Daniel Johansson  (daniel.johansson@wint.se)

Enhet: Chrome Mobile iOS 80.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 98.128.166.208 - IP Plats: Kungälv, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:49:03 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Daniel Johansson 

(daniel.johansson@wint.se)

Enhet: Chrome Mobile iOS 80.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 98.128.166.208 - IP Plats: Kungälv, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:48:39 UTC Dokumentet lästes igenom av Daniel Johansson  (daniel.johansson@wint.se)

Enhet: Chrome Mobile iOS 80.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 98.128.166.208 - IP Plats: Kungälv, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:48:35 UTC Dokumentet öppnades av Daniel Johansson  (daniel.johansson@wint.se)

Enhet: Chrome Mobile iOS 80.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 98.128.166.208 - IP Plats: Kungälv, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:44:09 UTC Dokumentet skickades till Daniel Johansson  (daniel.johansson@wint.se)

2020-03-16 20:44:06 UTC Dokumentet signerades av Henrik Forsberg 

(henrik.forsberg.schoultz@ernstrom.se)

Enhet: Opera 67.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.25.30 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:44:01 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Henrik Forsberg 

(henrik.forsberg.schoultz@ernstrom.se)

Enhet: Opera 67.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.25.30 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:38:30 UTC Dokumentet laddades ner av Henrik Forsberg 

(henrik.forsberg.schoultz@ernstrom.se)

Enhet: Opera 67.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.25.30 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:16:53 UTC Dokumentet lästes igenom av Henrik Forsberg 

(henrik.forsberg.schoultz@ernstrom.se)

Enhet: Mobile Safari 13.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 78.82.25.30 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 20:16:48 UTC Dokumentet öppnades av Henrik Forsberg 

(henrik.forsberg.schoultz@ernstrom.se)

Enhet: Mobile Safari 13.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil) 

IP nummer: 78.82.25.30 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 18:10:46 UTC Dokumentet skickades till Henrik Forsberg 

(henrik.forsberg.schoultz@ernstrom.se)

Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.47.72 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 18:10:42 UTC Dokumentet förseglades av Helena Alexandersson 

(helena.alexandersson@wint.se)

Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.47.72 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden

2020-03-16 18:09:51 UTC Dokumentet signerades av Helena Alexandersson 

(helena.alexandersson@wint.se)

Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.47.72 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden
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2020-03-16 18:03:44 UTC Dokumentet skapades av Helena Alexandersson  (helena.alexandersson@wint.se)

Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10   (dator) 

IP nummer: 78.82.47.72 - IP Plats: Vaestra Froelunda, Västra Götaland, Sweden
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