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Det är vi som är Wint
Wint är ett företag på frammarsch; en scaleup med en dröm om att förenkla livet 

för alla företagare. Men vi är också en familj full av grymma lagspelare och härliga 

individer. Vi har en spännande resa framför oss – och vi gör den tillsammans.

STARTADES: 

2011
HUVUDKONTOR:

Göteborg
ANSTÄLLDA:

64 st
KUNDER:

1300 st

OMSÄTTNING:

31,0 (28,5) msek

BOKFÖRDA KVITTON: 

76 790 st
BOKFÖRDA LEVERANTÖRSFAKTUROR: 

138 809 st
SUMMA UTBETALNINGAR: 

2 074 001 377  kr

AKTIVA KUNDER PER MÅNAD 

Kunder som har loggat in i Wint och hanterat kvitton eller leverantörsfakturor. Grafen visar trend på aktivitet:
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VD har ordet
Vi bygger för framtiden
När vi gick in i 2017 gjorde vi det med högt  ställda 

förväntningar. I år skulle Wint ta det där viktiga nästa 

steget! Och det gjorde vi också. Den som hoppar över 

kontexten och går direkt till siffrorna ser måhända att 

det inte blev samma tillväxt som vi trodde – men under 

2017 har vi gjort en underliggande tillväxtresa som ger 

goda förutsättningar för ett riktigt bra 2018.

Vad har hänt under året?
Jo, vi har genomfört stora förändringar såväl  internt 

som på kundsidan för att skapa långsiktig skalbarhet. Vi 

har gjort flera strukturella  investeringar där bland annat 

rekrytering varit en viktig del. 

Inför året sa vi att vi skulle lägga extra krut på marknad, 

sälj och teknik, vilket vi också gjort. Vi har rekryterat ett 

marknadsteam och ett säljteam samt byggt ett  stabilt 

operations som utvecklar vår produkt. Under 2017 

släppte vi vår nya,  utvecklade app som gör oss till en 

spelare att räkna med på marknaden och som kommer 

spela en viktigt roll i vår positionering framöver. 

Många placerar oss numera i samma kontext som 

banken. Våra kunder behöver inte längre använda sin 

bank för att hantera sin ekonomi eller för att se hur det 

går för deras företag. De kan använda oss istället. Det 

ger oss en spännande riktning för hur vi kan fortsätta 

att utveckla vår tjänst.

Att vi dessutom fick chansen att genomföra Scale  Global 

– Chalmers tillväxtprogram för bolag med  global 

 potential – visar att vi är på rätt väg och att vi gått från 

att vara en startup till att bli en scaleup. 

Vad väntar under 2018?
Årets förberedelser gör oss redo att skala upp verksam-

heten ordentligt. Redan under Q1 är målbilden att vi igen 

ska dubbla vårt utvecklings team‚ varav några  kommer 

att tillhöra vårt nya offshore-team på Sri Lanka. 

Vi lanserar även en ny prismodell samt en ny varu-

märkesidentitet och kommunikativ  inriktning – med 

syfte att ta en tydligare position gentemot våra kunder 

och konkurrenter. 

Allt detta, i kombination med en ökad tillström ning  

av nya kunder, gör att jag ser fram emot 2018 med 

stor spänning.

Björn Elfgren
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Det ska vara superenkelt 
att driva företag

På Wint har vi en dröm som ligger oss extra varmt om hjärtat 

– vi vill göra det superenkelt för alla att driva företag. 

Idag är det nämligen inte särskilt enkelt att starta och 

 driva företag. Framförallt vet vi att det där med att 

hantera sitt företags ekonomi sätter käppar i hjulet 

för många entreprenörer. Därför bestämde vi oss för 

att börja där. Med att förenkla företagares ekonomi-

hantering, alltså.

Efter hundratals års erfarenhet (ja, vi är många som har 

jobbat länge) av ekonomihantering och bokföring vet vi 

nämligen att det går att  förenkla och effektivisera – till 

och med automatisera – bokföringen.

Vi har också lärt oss att företagare oftare kollar på bank-

kontot för att se hur det går för  företaget, än att kolla i sin 

balans- och resultaträkning.  Bokföringen kan  nämligen 

inte användas som beslutsunderlag eftersom den i 9 fall 

av 10 inte levererar aktuella siffror. 

Det har vi bestämt oss för att lösa. Det är vårt första 

bidrag till att förenkla företagande.
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Vad gör Wint?
Wint är en app och en automatiserad tjänst som helt lyfter bort ekonomihanteringen 

från  företagarens axlar och frigör massor av tid som man kan lägga på nåt roligare  

eller mer  värdefullt. Som att utveckla sin affär, till exempel. 

Istället för att ha en ekonomiavdelning eller -person 

som sorterar papper, bokför kvitton och deklarerar 

moms kan du alltså ha Wint. En  digital tjänst som 

sköter hela din bokföring löpande, som stämmer 

av med ditt  bankkonto, sköter dina betalningar och 

deklarerar din moms. Och en app där du i ett enkelt 

och snyggt gränssnitt hanterar din ekonomi och kan 

följa den i realtid. 

Hur funkar det?
Genom att tänka tvärtemot hur ekonomer har  hanterat 

redovisning i urminnes tider har vi  byggt ett standard-

iserat system för att ta hand om våra kunders bokföring. 

Istället för att kunden ska samla ihop sina  verifikat, 

häfta sina kvitton och sätta sina  papper i pärmar har 

vi valt att ta huvudansvar för hela paketet. Alla  verifikat 

skickas digitalt direkt till oss, utan att  mellanlanda på 

 kundernas skrivbord, och när vi behöver kundens  

 godkännande eller hjälp säger vi till genom en notis i 

appen eller ett mail i inkorgen.

Är man kund hos Wint  
behöver man kort och gott bara:

Godkänna betalningar 

Leverantörsfakturorna kommer direkt in i vårt system 

så att vi både kan betala och bokföra dem. Men vi 

 betalar såklart inte utan kundens godkännande.

Skicka in kvitton

Det ska vara enkelt att  handla saker till  företaget. 

 Kunderna fotar sina kvitton i  appen – vi bokför och 

om det är ett utlägg ser vi till att de har pengar på 

kontot inom några dagar.

Fakturera

I vårt system skapar man sina  fakturor snabbt och 

 enkelt. Det mesta är förifyllt – men fylla i vad man sålt 

och vad det kostar får man göra själv.

Wint tar hand om resten
Vi ser dessutom till att våra kunder kan dra nytta av sin 

bokföring genom att förse dem med smarta  rapporter 

som visar hur det går för  företaget, i realtid. Allt detta 

till en fast månadskostnad så att man slipper oväntade 

 poster på fakturan. 

Vi är övertygade om att en sådan tjänst är  melodin 

för framtidens företagande. Och ett bra steg på  vägen 

mot att göra det riktigt enkelt att driva företag.
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People/HR
2017 var ett händelserikt år, med inte mindre än 23 

rekryteringar varav bland annat ett helt nytt löneteam, 

en försäljningschef och ett nytt  säljteam, en marknads-

chef och ett marknads team, en produktägare, en  testare 

samt en ny COO med ansvar för Operations. Samtliga 

ovanstående rekryterades till  Göteborgskontoret, men 

även några av de övriga kontoren har fått förstärkning 

under 2017. I detta arbete har vår nya karriärsida  

wintjobb.se spelat en viktig roll.

Vi har även implementerat en ny  process för löne revision 

och gjort omfattande  uppdateringar av vår personal-

handbok för att den ska gå i linje med vår tillväxt. Under 

2017 har vi dessutom inlett ett  omfattande  Employer 

Branding-arbete där vi tillsammans med  ambassadörer 

från olika delar av vår  verksamhet har arbetat fram ett 

EVP (Employer Value  Proposition) för vår verksamhet. 

Fortsättning och utrullning av detta sker under 2018.

Försäljning
Under 2017 har säljteamet växt från en till fem  personer, 

varav en försäljningschef som rekryterades under Q2 

och inledde sin  anställ ning under inledningen av Q3. 

Han fick sällskap av en junior och två seniora säljare som 

fanns på plats under hösten. 

I och med teamets tillväxt har försäljningen kunnat 

struktureras upp i två ben – uppsökande försäljning 

och inkommande försäljning, med en ansvarig säljare 

för respektive område. Alla säljare har även fått gå en 

omfattande  säljutbildning via Adviser Partner. 

Försäljningen har successivt gått uppåt.  Mellan  första 

och andra kvartalet 2017 hade vi en  tillfällig dipp i  

försäljningen, för att i tredje och fjärde kvartalet – när 

ny säljorganisation var på plats – öka igen. Totalt ARR 

landade på 10 604 000 kr.

Under 2017 togs en strategi fram för partnerskapsför-

säljning och en aktiv  bearbetning av partners  inleddes. 

Under året inleddes  samarbeten med bland annat 

 Bonliva, Norrsken Foundation, Svenska Bolån, United 

Spaces och Fastighetsbyrån.

Året som gått
2017 har varit ett händelserikt år för oss på Wint. Vi har blivit fler, satsat hårdare  

och nått längre inom alla delar av vår verksamhet. Följande satsningar har  

gjorts inom företagets respektive avdelningar under 2017:



8Wint Group AB - Årsredovisning

Under 2018 planeras en förstärkning av teamet med 

 ytterligare två säljare, varav en med KAM-roll.

Marknad
När vi rekryterade en CMO under Q2 2017 lades 

grunden för vad som blivit Wints  första  renodlade 

marknadsavdelning. Vår CMO inledde sin  anställning i 

början på Q3 och rekryterade under hösten  ytterligare 

en  medarbetare till marknads teamet. Vid årsskiftet 

bestod avdelningen av ca 2,5  tjänster, då en  designer 

delar sitt uppdrag mellan marknad och produktutveckling.

Två viktiga hörnstenar under hösten har varit att ta 

fram en strategi för  uppskalning av marknadsföringen 

samt  påbörja en  ompositionering av Wint genom ny 

varumärkes plattform, grafisk  profil samt  kommunikativ 

inriktning. Hösten och  vintern har därför ägnats åt att 

lägga grunden för en upp skalning och ompositio-

nering utifrån den nya strategin. 

Bland annat har vi tagit fram ett nytt wint.se där  fokus 

har varit att tydliggöra vårt produkt erbjudande, öka 

konverteringsgraden samt skapa en hemvist för ar-

tiklar – Wint Academy. Vi har även satsat på att lägga 

grunden för ett omfattande marketing automation-ar-

bete där syftet är att på ett effektivt sätt kunna skala 

våra marknadsförings- och säljprocesser. 

För att kunna mäta och optimera vår  annonsering 

implementerade vi under hösten verktyget  Hubspot 

som möjliggör mätning genom hela kundresan – från 

annons till affär. Verktyget har även en central roll i 

vår  marketing automation-satsning, för att sätta upp 

 automatiserade workflows och stötta sälj genom att 

effektivisera deras processer. 

Operations
2017 var året då vår automatiserade tjänst klev  förbi 

den traditionella hanteringen. Wint är  numera inte 

bara automatiskt ur våra kunders synvinkel – även 

 internt kan vi skala bort den manuella hanteringen i 

allt högre utsträckning.

Detta innebär dock inte att vi inte behöver  ekonomer 

på Wint. Under 2017  färdigställdes därför vår standard-

iserade hantering  genom att den så kallade “Fabriken” 

 kompletterades med ett nytt löneteam samt ett nytt 

 onboarding-team med en tydlig uppstarts process 

som förenklar för våra nya kunder.

Vi har även fortsatt att utveckla våra så kallade månads-

tjänster genom att automatisera avstäm ningen av 

 reskontror, bank, periodiseringslistor, momsrapporter-

ing och arbetsgivardeklarationer. Under Q3 implemen-

terades även nya processer kring hantering av bokslut 

och deklarationer för att uppnå större skalbarhet och 

undvika ojämn arbetsbelastning över året.

Under 2017 implementerades även en funktion som 

möjliggör för Wint att ta emot kunder som har andra 

banker än de allra största, till exempel Danske bank, 

Ålandsbanken, Länsförsäkringar bank, ICA banken, 

EKO-banken, m.fl.

Utveckling
En viktig pelare för att uppnå skalbarhet i vår produkt 

är att fortsätta utveckla graden av  automatisering. 

 Under 2017 har utvecklings teamet därför fördubblats 

för att kunna rulla ut nya funktioner i allt snabbare takt.

Vi har bland annat skapat ett öppet API för att på ett 

enklare sätt kunna integrera med  andra  system eller 

program. Vi har  utvecklat en  generell  automatisering av 

flöden i  systemet, byggt en automatisk lönehantering, 

 implementerat  e-fakturering och  skapat  integrationer 

för  sam arbeten med så kallade vertikaler.

En av utvecklingsteamets största releaser under 2017 

var Wint-appen som släpptes under Q4 och finns 

till både iOS och Android. Den nya appen ersätter 

vår gamla kvitto-app och ger kunden tillgång till de 

 flesta delarna av Wints tjänst, direkt i telefonen. Appen 

 kommer att  utvecklas med fler funktioner under 2018, 

för att i förlängningen bli våra kunders huvudsakliga 

gränssnitt mot sin bokföring och ekonomi.
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Vår styrelse
Stefan Alexandersson
ORDFÖRANDE

Stefan Alexandersson tillträdde som ordförande i Wints styrelse under 2017. 

 Stefans resa med olika roller – bl. a. IT-chef, CFO och VD – i Nordens ledande 

digitala nischbank Collector är imponerande. Stefan tillför stor kompetens och 

mycket erfarenhet till Wints styrelserum. Stefan sitter i flera styrelser och är bland 

annat även styrelseordförande i Avida Finans.

Bengt Nilsson
ENTREPRENÖR

Bengt har varit med i vår styrelse sedan 2015, som ordförande hela tiden. I 

år lämnade han över klubban till Stefan Alexandersson, men  fortsätter sitt 

 engagemang i styrelsen. Med bakgrund som grundare av IFS, en ledande global 

leverantör av affärssystem, och Pagero som också är en global aktör inom  

e-fakturor, finns det mycket erfarenhet att luta sig emot. 

Christian Lauritzen
AFFÄRSUTVECKLARE

Christian fanns med i kulisserna med goda råd redan innan han tog plats i Wints 

styrelse där han hamnade i samband med  investeringsrundor 2016. Christian är 

strategikonsult och ordförande i Venture Cup  Sweden. Han har tidigare varit med 

och grundat Adlibris,  Nordens största  onlinebokhandel och nu senast Eicorn. 

Björn Elfgren
VD OCH STÖRSTA ÄGARE

Björn har grundat det som i dag är Wint. Förutom grundare, VD och 

 styrelseledamot är han också största ägare. Tidigare har Björn varit med och  

lanserat det som i dag är Baker Tilly Sverige och suttit många år i  styrelsen för  

BDO Sverige, världens 5:e största revisorsorganisation.

* Samtliga i styrelsen äger också aktier i Wint. Vi är väl medvetna om vår skeva könsfördelning. Vi jobbar på det.
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Styrelseordförande 
har ordet

En revolutionär på frammarsch 
Att driva företag handlar ofta om att ständigt 

förbättra. Att med ett evolutionärt förhållningssätt 

skapa ett ständigt ökat värde för sina kunder och 

på så sätt skapa tillväxt och lönsamhet.

 

Men någon enstaka gång, såsom för Wint, handlar 

det inte om en evolutionär utveckling, utan om en 

revolutionär utveckling. Att helt och hållet ändra ett 

förhållningssätt eller en företeelse i grunden är ett arbete 

som är oerhört mycket svårare, mer tidskrävande och som 

bär med sig både fler och större utmaningar. Men samtidigt 

är det väldigt mycket mer stimulerande och på sikt avsevärt 

mycket mer värdeskapande.

 

Under 2017 har Wint tagit enorma steg med att förändra 

 redovisningsbranschen i grunden – och på så sätt förenkla 

 företagandet. Listan med de framsteg som gjorts under året är 

lång, där rekord i antalet nya kunder, kraftigt förbättrade interna 

processer och flera helt nya digitala gränssnitt är några av många 

saker som sticker ut. 

 

Sammantaget har resultatet av prestationerna under 2017 inneburit 

att  ingångshastigheten och potentialen inför 2018 och den fortsatta 

 framtiden aldrig någonsin har varit bättre.

Stefan Alexandersson

Styrelsens ordförande
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När de båda IT-konsulterna Johan Isaksson och Markus 

Berglund bestämde sig för att starta företag tillsammans 

var det inte ett vanligt konsultbolag de drog igång. Istället 

startade de konsultkooperativet – Sveriges första kooper-

ativ för IT-konsulter.

 

– Efter många år i medarbetarägda konsultföretag, där 

ägandet var ganska ojämnt fördelat, kände vi att det 

var dags att göra någonting annorlunda. I den typen 

av bolag som vi arbetat i tidigare är det inte ovanligt att 

några konsulter med större ägande och inflytande kan 

göra sig bra pengar på andra konsulters arbete. Så vill 

inte vi ha det. Vi är inte konsulter för att göra kapital-

klipp utan för att tjäna pengar på vår egen tid.

 

Administration i molnet
Och just att tjäna pengar på sin tid är den  spring ande 

punkten i Konsultkooperativets verksamhet. Bolaget 

drivs som en ekonomisk förening, där varje medlem 

har lika stort inflytande och ägande skap. Därmed är det 

också viktigt att organisationen är så effektiv och slimmad 

som möjligt, både för att hålla nere kostnader och för 

att undvika att konsulterna behöver lägga tid på annat 

än att konsulta.

 

– Vi har hittat ett arbetssätt som innebär att vi  varken 

är knutna till specifika personer eller  platser. All vår 

 administration sker i molnet och vi har automatiserat 

det mesta. Wint tar hand om hela vår ekonomi automa-

tiskt, så att vi slipper hantera fakturor eller häfta kvitton. 

All post som inte har med vår ekonomi att göra plockas 

upp av Kivra och eventuella avtal signeras digitalt. Vi ska 

helt enkelt inte ha några papper som passerar det här 

bolaget, menar Markus.

Inte nog med att han slipper hantera papper. Markus  

upplever också att ett automatiserat företagande ger 

honom större kontroll över företagets ekonomi.

 

– När jag drivit bolag tidigare har jag antingen bokfört 

själv i ett vanligt digitalt bokföringsprogram, eller använt 

mig av en redovisningskonsult. Den stora  nackdelen 

med båda dessa lösningar är fördröjningen. Saker 

bokförs oftast inte förrän en månad efter att de skett. 

Det  innebär att man sällan har koll på hur mycket av 

 pengarna i kassan som faktiskt kan användas. Nu när vi 

automatiserat ekonomin har vi realtidskoll på ekonomin 

och det känns riktigt bra, säger han.

 

Skapar egen integration
Faktum är att Konsultkooperativet är så nöjda med 

Wints automatiserade ekonomihantering att man 

– IT-konsulter som man är – har börjat skissa på en 

lösning för att integrera Wint med sitt projekthan-

teringssystem, ZOHO.

 

– Både ZOHO och Wint har väldigt bra API:er, så 

det ska inte vara några problem. Skönt att kunna 

 samarbeta med bolag som är i 2018, precis som vi, 

skrattar Markus.

Kundcase: Papperslöst  
företagande – går det?

I framtidens konsultföretag har alla lika stort inflytande och all administration 

är digital. Men funkar det verkligen att driva företag helt utan papper? 

Ja, om man använder Wint så går det.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Wint Group AB (Wint) får härmed  

avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Bolaget har sitt säte i  

Göteborg och organisationsnummer 556995-6914.

Wint i korthet
Wint har en dröm om att det ska vara superenkelt att 

driva företag. Därför jobbar vi hårt som tusan med att 

automatisera bort allt som kan tänkas sätta käppar i 

hjulet för ambitiösa entreprenörer. Och vi har kommit 

ganska långt. 

Tack vare vår tjänst kan allt fler företagare lägga sin tid 

på det de verkligen bryr sig om och känna sig säkra 

på att bokföring, betalningar, utbetalning av  utlägg, 

 arkivering av fakturor, momsdeklarationer och  mycket, 

mycket mer sköts helt automatiskt. Då blir det lätt att 

både starta och driva företag.

Vi erbjuder en allt-i-ett-lösning inom ekonomi och 

bokföring – allt från kvittohantering till årsbokslut – och 

våra kunder betalar en fast månadskostnad för hela 

 paketet. Inga oväntade poster på fakturan, som det 

brukar vara i redovisningsbranschen, med andra ord.

Finansiering
Under 2017 har vi redovisat det projektstöd som vi 

föregående år beviljades av Vinnova för vårt projekt 

“Smart API”. Vi har även löst de krediter vi haft hos SEB 

och har nu enbart kvar en checkkredit på 2,0 MSEK 

hos SEB.

Wint har byggt upp en ökad takt i försäljningen efter hand 

under året. Detta tillsammans med de  investeringar vi vill 

fortsätta göra inom marknad/sälj och med en  fortsatt 

produktutveckling, gjorde att vi under Q4 fyllde på kassan.

Under december 2017 gav Wint ut ett konvertibelt 

skuldebrev som tecknades av bland annat Ernström 

& Co samt ett flertal andra befintliga aktieägare till-

sammans med några tillkommande nya investerare. 

Totalt 20,4 MSEK inbetalades fram till januari 2018. 

Av den totala konvertibeln hade knappt 1,5 MSEK 

 inbetalats per 31/12 2017.

Under december 2017 beviljades vi även ett till-

växtlån för innovativa företag, om 2,5 MSEK från Almi 

 Företagspartner AB.
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Översikt över resultat och ställning
Omsättning och resultat 2017

Under året har vi haft stora omställningsarbeten och 

genomfört flera interna investeringar i form av bland 

annat omfattande rekryteringar inom flera  funktioner, 

för att förbereda bolaget för en stor uppskalning 

 under 2018.

Mellan första och andra kvartalet 2017 minskade för-

säljningen från 2,6 msek till 1,9 MSEK, för att i nästa 

kvartal öka med 54 % till 2,8 MSEK kr och sedan med 

ytterligare 23 % till 3,3 MSEK under Q4 2017. Totalt 

 uppgick värdet av nya kontrakt till 10,6 MSEK.

Den ökade kundtillströmningen under hösten 2017 

innebar att omsättningen inte minskade för helåret 

2017. Nettoomsättningen uppgick till 31,0 (28,5) MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till -19,6 (-8,2) MSEK. Resultat 

efter finansiella poster uppgick till -20 (-8,6) MSEK. 

Likviditet och kassaflöde
Kassa och bank uppgick på balansdagen till 4,5 MSEK. 

Det egna kapitalet uppgick till 40,5 MSEK och kon-

cernens kassaflöde uppgick till 13,4 MSEK. I december 

2017 beslutades om att genomföra en emission av 

 konvertibla skuldebrev, och i januari 2018 tecknades 

och betalades 20,4 MSEK in till bolaget. 

Investeringar

Investeringarna uppgick under räkenskapsåret till 5,3 

MSEK. Därav utgör immateriella tillgångar 5,2 MSEK 

och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK. 

Moderbolaget
Omsättning och resultat

Moderbolagets omsättning uppgick till 5,4 MSEK och 

resultatet efter finansnetto uppgick till -0,2 MSEK. 

Likvida medel uppgick på balansdagen till 2,1 MSEK. 

Moderbolagets kassaflöde uppgick till -5,7 MSEK. Eget 

kapital uppgick på balansdagen till 34,5 MSEK.

Investeringar

Investeringarna uppgick under räkenskapsåret till  

0,0 MSEK.

Flerårsöversikt 2017 2016 2015

Nettoomsättning, MSEK 31,0 28,5 28,2

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

Rörelseresultat, MSEK -19,6 -8,2 -7,7

Resultat eft. fin. poster, MSEK -20,0 -8,6 -7,8

Årets resultat, MSEK -19,8 -8,5 -7,8

Eget kapital, MSEK 40,5 55,6 43,5

Balansomslutning, MSEK 66,1 78,5 70,7

Antal årsanställda 62 59 58

Soliditet, % 61% 71% 62%

Definitioner
Soliditet – justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Avkastning på eget kapital – nettoresultat i procent av justerat eget kapital

Rörelsemarginal – rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen
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Ägare
Wint har några större ägare, och väldigt många små. 

Vi tycker nämligen att det är viktigt att vår personal 

får chansen att bli delägare i Wint – det tror vi är en 

framgångsfaktor för att motivera den arbetsbörda det 

faktiskt innebär att förändra en hel bransch.

95 845        32,4 % Rådasjön AB                                       556191-4705

33 114          11,2 % Ernström Kapital AB    
                 
556594-9962  

22 000          7,5 % Portpatrick AB                                      556619-8973

19 900          6,7 % Frykab AB                                              556619-9948

19 750          6,7 % JAWEST i Wermland AB                      556496-1489

12 029          4,1 % Anders Josefsson Holding AB 556832-6762

11 800          4,0 % mucho grande aktiebolag           556836-2981

80 997          27,4 % Övriga ägare            

295 435        100 %           

*Enligt aktieboken den 5 april 2018

Omvärldsanalys
Det händer mycket i vår omvärld och i våra ögon är 

det väldigt lite som tyder på att manuell bokföring och 

pappershantering kommer att vara en del av framtiden.

Trots att Wint upplever att vi har fått fler konkurrenter 

som trampar på digitalisering och automatiseringens 

mark befinner vi oss fortfarande i en omvärld där 

branschen i stort ligger långt efter. Inte minst när det 

gäller de minsta kunderna. 

Rådgivnings- och redovisningsbranschen har de  senaste 

året vuxit starkt och nära på fördubblats sett till antalet 

företag sedan början på 2000-talet. Idag omfattar den 

cirka 21 000 bolag och en miljon kunder. 

Revisionsjätten PwC:s affärsområde Business  Services, 

som idag tillhandahåller tjänster inom  redovisning är 

marknadsledande inom området, med en om sättning 

av drygt 950 MSEK 2017, förvärvades i  februari 2018 av 

riskkapitalbolaget IK Investment Partner.  Alireza Etemad, 

partner på IK bedömer enligt VA Finans att marknaden 

är fragmenterad, vilket gör att förut sättningarna för 

konsolidering inom branschen är goda.

I en artikel i Affärsvärlden uttalar sig Klas Johansson, 

partner på Altor, som i mars 2018 köpte 75 % av LRF 

Konsult: “Vi ser segmentet små och medelstora före-

tag som ett ‘underserved segment’, som alltså inte får 

de tjänster de skulle kunna få. Nu gör tekniken det 

möjligt att hjälpa dessa kunder på ett helt annat sätt.” 

Anledningen till att genomslaget varit så svagt 

resonerar man beror på att timdebitering fortfarande 

är den dominerande intäktsmodellen i branschen. 

Både Altor och IK är överens om att det inte kommer 

ske en snabb förändring i hur dessa bolag tar betalt. 

Det torde vara en stor fördel för Wint och andra 

bolag som redan debiterar sina tjänster med en fast 

månadskostnad. 

Wint har helt klart ett försprång sett till omvärlden, 

men vi behöver 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 före-

tagandet för små och medelstora företag.

Framtidsutsikter
Vi tror att en framgångsfaktor är att kunna ta hand 

om mer än de allra minsta bolagens bokföringsbehov, 

där prispressen kommer bli enorm. För att lösa  detta 

 redan i dag har vi ekonomer som stöttar upp och 

hjälper kunderna så fort de behöver hjälp. 

Till skillnad mot de flesta programleverantörer kan vi 

därmed leverera en helhetstjänst, där bokföringen tas 

helt i mål, inkl. t.ex. årsbokslut och  deklarationer. Det gör 

att Wint är väl positionerade att nå högre upp i värde-

kedjan än de konkurrenter som i dag finns på marknaden. 

Detta förstärks såklart 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.
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Operativa risker
Det finns risker i allt företagande. Därför arbetar vi 

löpande med riskhantering, uppföljning och rapport-

ering av dessa. Vår sammansättning av kunder är 

såklart en tänkbar risk, men då de är verksamma inom 

olika branscher och utspridd geografi ser vi den risken 

som mycket begränsad.

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 i den mån det går.

Personberoende

Ju större vi blir, desto fler nyckelpersoner, och inte 

lika känsliga för ett avhopp. Vi låter även personalen 

vara delägare för att öka lojaliteten.

Finansiella risker och riskstyrning
Wints finansiella instrument utgörs av banklån och 

skuldebrev. Huvudsyftet med dessa finansiella instru-

ment är att finansiera verksamheten. Vi har även andra 

finansiella instrument såsom likvida medel, kundford-

ringar och leverantörsskulder som löpande uppstår i 

verksamheten. Vidare beskrivning av våra finansiella 

risker och riskstyrning återfinns i avsnittet för boksluts-

kommentarer 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 utskick känns som en självklarhet.
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Styrelsens arbete och  
sammansättning under året
Vi tror på vikten av att ha en stark och kompetent 

 styrelse. Därför har vi under flera års tid arbetat med 

en extern styrelse som i år fick en ny ordförande i form 

av Stefan Alexandersson. Alexandersson  tillträdde 

som ny ledamot i styrelsen 2016.

Utöver byte av ordförande har inga förändringar gjorts 

i styrelsens sammansättning under 2017. Det for-

mella är att Wints styrelse ska bestå av lägst tre och 

högst sex ledamöter, med högst sex suppleanter. För 

närvarande är ingen av fyra styrelseledamöter kvinnor. 

Styrelsen utses av aktieägarna vid varje årsstämma. 

Mandatperioden är därmed ett år. 

Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig 

struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt 

ägaransvar över de i koncernen ingående dotter-

bolagen samt att bokföringen, medelsförvaltningen 

och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan 

 kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Styrelsen har under 2017 genomfört 8 sammanträden. 

Ersättning till ledande  
befattningshavare och beskrivning 
av incitament
Styrelsen fattar beslut om VD:s lön, VD fattar beslut 

om ledande befattningshavare.

Förslag till disposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 

34 284 890 kronor, disponeras enligt följande:

Överkursfond 75 070 809

Balanserade vinstmedel från föregående år -20 186 032

Årets resultat -20 599 887                                   

34 284 890

Styrelsen föreslår att balanserat resultat 
disponeras så att i ny räkning överförs

34 284 890

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare i 

koncernen uppgår till 40,5 (55,6) MSEK.

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 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Nettoomsättning 5 30 976 28 511

Aktiverat arbete för egen räkning 4 953 4 682

Övriga rörelseintäkter 6 2 040 1 630

37 970 34 822

Övriga externa kostnader 8 -15 624 -10 806

Personalkostnader 9 -37 544 -31 789

Övriga kostnader -1 -1

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 15,18,20 -4 393 -3 786

Resultat från avyttring av koncernföretag 32 0 3 351

Rörelseresultat -19 592 -8 208

Finansiella intäkter 10 15 9

Finansiella kostnader 10 -377 -419

Finansiella poster – netto -362 -410

Resultat före skatt -19 953 -8 618

Inkomstskatt 13 119 168

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -19 834 -8 450

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 32 0 502

Årets resultat -19 834 -7 947

Moderföretagets aktieägare -19 834 -7 947

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Resultat per aktie*

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) 14 -67 -34

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 295 236
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Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i KSEK Not 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Årets resultat -19 834 -7 947

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

- 0 0

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen

- 0 0

Årets övrigt totalresultat 0 0

Summa totalresultat för året -19 834 -7 947

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -19 834 -7 947

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
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Balansräkning Koncernen

Belopp i KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella tillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 17 074 12 578

Kundkontrakt 16 7 250 8 250

Goodwill 17 33 265 33 265

Pågående Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 18 0 2 256

Summa immateriella tillgångar  57 588 56 348

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 19 673 973

Summa materiella anläggningstillgångar  673 973

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar 22 366 366

Summa finansiella anläggningstillgångar  366 366

    

Summa anläggningstillgångar  58 626 57 687

    

Omsättningstillgångar    

    

Kundfordringar  855 803

Skattefordringar  867 751

Övriga fordringar  53 138

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 1 175 1 230

Likvida medel  4 495 17 918

Summa omsättningstillgångar  7 445 20 841

    

SUMMA TILLGÅNGAR  66 071 78 528
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Balansräkning Koncernen

Belopp i KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL    

    

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare    

Aktiekapital  591 472

Aktiekapital under registrering  0 89

Övrigt tillskjutet eget kapital  75 071 70 352

Balanserad vinst inkl årets resultat  -35 170 -15 336

Summa eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare  40 492 55 577

    

Summa eget kapital  40 492 55 577

    

SKULDER    

    

Långfristiga skulder    

Uppskjuten skatteskuld 20 1 595 1 815

Konvertibla lån 24 1 475 5 000

Skulder till kreditinstitut 24 4 025 4 133

Summa långfristiga skulder  7 095 10 948

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 24 4 250 0

Leverantörsskulder 5 626 4 643

Aktuella skatteskulder 1 381 1 056

Övriga skulder 26 2 185 1 994

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 5 042 4 309

Summa kortfristiga skulder  18 484 12 003

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  66 071 78 528
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Rapport över eget kapital Koncernen
 Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i KSEK Aktie-
kapital

Aktiekapi-
tal under  
registre-

ring

Övrigt  
tillskjutet 

eget  
kapital

Balanse-
rad vinst 

inkl. årets 
resultat

Summa 
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2016 450 22 50 440 -7 388 43 524

Årets totalresultat

Årets resultat -7 947 -7 947

Årets övrigt totalresultat 0

Årets  totalresultat    -7 947 -7 947

Omföringar

Registrering av nyemission 22 -22 0

Summa omföringar 22 -22 0 0 0

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare  

Nyemission 89 19 911 20 000

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 0 89 19 911 0 20 000

Utgående balans per 31 dec. 2016 472 89 70 352 -15 336 55 577

Ingående balans per 1 januari 2017 472 89 70 352 -15 336 55 577

Årets totalresultat

Årets resultat -19 834 -19 834

Årets övrigt totalresultat 0

Årets  totalresultat    -19 834 -19 834

Omföringar

Registrering av nyemission 89 -89 0

Summa omföringar 89 -89 0 0 0

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare 30 4 719 4 749

Nyemission 30 4 719 4 749

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 30 0 4 719 0 4 749

Utgående balans per 31 dec. 2017 591 0 75 071 -35 170 40 492
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Rapport över kassaflöden Koncernen

Belopp i KSEK Not 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -19 592 -8 208

Justeringar för poster som ej ingår I kassaflödet

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 393 4 236

Resultat från avyttring av koncernföretag 0 -3 351

Rörelseresultat före finansiella poster i avyttrad verksamhet 0 624

Övriga ej likviditetspåverkande poster 63 -449

Erhållen ränta 15 28

Erlagd ränta -377 -476

Betald skatt -121 -234

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  -15 618 -7 831

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar 25 -2 662

Ökning/minskning av rörelseskulder 2 137 -752

Summa förändring av rörelsekapital  2 162 -3 415

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13 456 -11 246

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Egenutveckling av immateriella tillgångar -5 251 -5 301

Köp av materiella anläggningstillgångar -82 -148

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 398

Avyttring av dotterföretag 0 8 677

Ökning/minskning av övriga finansiella tillgångar 0 -174

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 333 3 451

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån under året 24 6 975 5 000

Förändring av checkräkningskredit 0 589

Amorterade lån under året 24 -1 609 -3 908

Nyemission 0 21 873

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 366 23 553

Årets kassaflöde  -13 423 15 758

Likvida medel vid årets början 17 918 2 160

Likvida medel vid årets slut 4 495 17 918
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Resultaträkning Moderbolaget

Belopp i KSEK Not 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Nettoomsättning 7 5 395 3 437

Övriga externa kostnader 7,8 -2 321 -1 937

Personalkostnader 9 -3 096 -2 747

Rörelseresultat  -21 -1 247

Resultat från andelar i koncernföretag 11 0 -19

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -179 -143

Finansiella poster – netto -179 -162

Resultat efter finansiella poster  -200 -1 409

Bokslutsdispositioner 12 -20 400 -10 900

Resultat efter finansiella poster  -20 600 -12 309

Skatt på årets resultat 13 0 0

Årets resultat  -20 600 -12 309
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Balansräkning Moderbolaget

Belopp i KSEK Not 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 21 33 721 33 721

Summa finansiella anläggningstillgångar  33 721 33 721

    

Omsättningstillgångar    

    

Kundfordringar  0 7

Skattefordringar  93 44

Fordringar hos koncernföretag  12 080 15 702

Övriga fordringar  3 55

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 71 56

Likvida medel  2 127 7 836

Summa omsättningstillgångar  14 374 23 700

    

SUMMA TILLGÅNGAR  48 095 57 421
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Belopp i KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL    

    

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare    

Aktiekapital (295 435 aktier)  591 472

Aktiekapital under registrering  0 89

Överkursfond  75 071 50 441

Överkursfond under registrering  0 19 911

Balanserad vinst inkl årets resultat  -40 786 -20 186

Summa eget kapital  34 876 50 727

    

SKULDER    

    

Långfristiga skulder    

Konvertibla lån 24 1 475 5 000

Skulder till kreditinstitut 24 1 875 0

Summa långfristiga skulder  3 350 5 000

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 24 3 625 0

Skulder till koncernföretag  4 911 355

Leverantörsskulder  287 640

Aktuella skatteskulder  136 65

Övriga skulder 26 234 116

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 676 519

Summa kortfristiga skulder  9 869 1 695

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  48 095 57 421

Balansräkning Moderbolaget
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Rapport över eget kapital Moderbolaget

Belopp i KSEK Aktie-
kapital

Aktie-
kapital
under 
regi-

strering

Överkurs-
fond

Överkurs-
fond

under
regi-

strering

Balans-
erad vinst 
inkl. årets 

resulta

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2016 450 22 47 962 2 479 -7 877 43 035

Registrering av nyemission 22 -22 2 479 -2 479 0

Nyemission 89 19 911 20 000

Uppskrivning andelar i dotterföretag 0

Årets resultat -12 309 -12 309

Utgående balans per 31 dec. 2016 472 89 50 440 19 911 -20 186 50 727

Ingående balans per 1 januari 2017 472 89 50 440 19 911 -20 186 50 727

Registrering av nyemission 89 -89 19 911 -19 911 0

Nyemission 30 4 719 4 749

Uppskrivning andelar i dotterföretag 0

Årets resultat -20 600 -20 600

Utgående balans per 31 dec. 2017 591 0 75 071 0 -40 786 34 876
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Rapport över kassaflöden Moderbolaget

Belopp i KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -21 -1 247

Justeringar för poster som ej ingår I kassaflödet

Erlagd ränta -179 -143

Betald skatt -49 -44

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  -248 -1 434

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar -20 044 -11 330

Ökning/minskning av rörelseskulder 7 859 -16 912

Summa förändring av rörelsekapital  -12 185 -28 242

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 433 -29 676

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Avyttring av dotterföretag 0 8 700

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 8 700

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån under året 24 6 975 5 000

Amorterade lån under året 24 -251 0

Nyemission 0 21 873

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6 724 26 873

Årets kassaflöde  -5 709 5 897

Likvida medel vid årets början 7 836 1 939

Likvida medel vid årets slut 2 127 7 836
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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 bolags-

stämmor i dotterbolagen under 2018, har även sätet ändrats för dem 

till att vara Göteborg med samma adress som moderbolaget.

Den 25 april 2018 har denna koncernredovisning och årsredovisning 

godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktör. Års-

redovisningen kommer läggas fram för fastställelse på bolagsstämma 

den 18 juni 2018.

Not 2 – Övergripande redovisnings principer  
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 re kommendation 

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Tillgångar och skulder har upprättats enligt anskaffningsvärde metoden 

förutom vissa finansiella instrument som värderats till verkligt värde via 

resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinci perna som tilläm-

pats 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 kortfris-

tiga 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.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Under 2017 har ändringar i IAS 7  ”Rapport över kassaflöden” trätt i 

kraft vilket innebär att ett företag ska ge upplysningar som möjliggör 

en utvärdering av förändringen av finansiella skulder över året. Det 

gäller såväl förändringar på grund av kassaflöden och förändringar 

som uppkommit av andra orsaker. Det är inte nödvändigt att presen-

tera jämförande upplysningar för 2016 när ändringen tillämpas för 

första gången i årsredovisningen för 2017. 

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande 

räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa 

finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida  tillämpning 

planeras inte att förtidstillämpas.

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och 

redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter IAS 39. 

IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna 

ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3  värderingskategorier 

för finansiella tillgångar: upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde 

över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. 

Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och 

instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska 

redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även 

en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till 

verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultat-

räkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. 

IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som 

utgår från förväntade kreditförluster. Då Wints kreditförluster  uppgår till 

låga belopp är vår preliminära bedömning att detta  endast ger mindre 

effekt på resultatet. För finansiella skulder ändras inte klassificeringen 

och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde 

över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. 

Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då 

redovisas i övrigt totalresultat. Även säkringsdokumentationen ändras 

lite jämfört med den som tas fram under IAS 39. Standarden ska tilläm-

pas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning 

är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet 

av standarden.

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 informa-

tion om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till 

 intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kund-

kontrakt ska lämnas. 
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En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över 

den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och er-

håller 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 träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning 

är tillåten. 

Koncernen har ännu inte till fullo utvärderat effekterna av införandet 

av standarden.

IFRS 16 Leases gäller för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 

eller senare. Jämförelsetalen ska räknas om i enlighet med den 

nya  standarden. Innebörden av den nya standarden är att  principen 

 avseende finansiella leasingavtal respektive operationella  leasingavtal 

försvinner för leasetagare och ersätts istället av en modell som  innebär 

att samtliga leasingkontrakt redovisas som en tillgång  respektive en 

skuld. Undantagna kontrakt är sådana av mindre värde samt kontrakt 

med kortare löptid än 12 månader. Effekten av standarden kommer 

att vara ett högre rörelseresultat, en större balansomslutning, ökad 

skuldsättningsgrad samt sämre soliditet. Det operativa kassaflödet 

förväntas öka i motsvarande grad som rörelseresultatet ökar.

De fullständiga effekterna av IFRS 16 har ännu inte fastställts. I 

 huvudsak är effekterna av den nya standarden främst kopplade till 

hyra av lokaler samt hyra av fordon. 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 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 kapital-

instrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelse-

dagen. 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 före kommande 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 trans-

aktionskostnader, eventuella omvärderingar av tilläggsköpeskillingar 

samt eventuella omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade 

andelar vid stegvisa förvärv.

Alla belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare redovisats 

i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade av-

yttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra 

att belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras 

till resultatet.

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 

 im materiella tillgångar innefattar samtliga utgifter som direkt kan 

 hänföras till tillgången. Till största delen avser detta löner och andra 

anställ ningsrelaterade 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 under-

stiger 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 förvär-

vats 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 den lägsta nivå i koncernen på vilken good-

willen 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.
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2.3.4 Nedskrivningsprövning för kassagenererande enheter  

innehållande goodwill, övriga immateriella tillgångar och  

materiella anläggningstillgångar

Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i minsta kassa-

genererande enhet. En kassagenererande enhet är en tillgångsgrupp 

med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden är att vissa till-

gångars 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 good-

will har fördelats prövas minst en gång per år. Alla övriga  enskilda till-

gångars 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 ned-

skrivning återförs om tillgången eller den kassa genererande 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 på 21 procent vilket motsvarar vägd 

kapitalkostnad. Nyttjandevärdet för koncernens tillgångar bedöms 

överstiga redovisade värden och därvid bedöms inget nedskrivnings-

behov föreligga.

Även om den uppskattade tillväxttakten som tillämpats för diskon-

terade kassaflöden efter prognostiserad 5 års period skulle varit 10 % 

lägre jämfört med ledningens bedömning, skulle inget nedskrivnings-

behov 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 good-

will 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 verksam-

heten för prognosperioden.

Diskonteringsränta: 

Diskonteringsräntan är framtagen genom en vägd genomsnittlig 

 kapitalkostnad för Wint koncernen och återspeglar aktuella marknads-

mässiga 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 till godo 

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 kost-

nader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
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Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-

värde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjande-

perioden, 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.

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 där-

efter 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 om-

sättningstillgångar 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. Låneford-

ringar 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 där-

efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte-

metoden, 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 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 kund-

förluster redovisas på raden övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 

Återvinning av belopp som  tidigare skrivits bort krediteras övriga rörelse-

kostnader 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 före-

faller 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 transaktionskost-

nader 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 anläggningstill-

gångar 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.
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Övriga finansiella skulder

Koncernens leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder klassi-

ficeras som övriga finansiella skulder. Se beskrivning ovan 2.8.1.

2.5.2 Redovisning och värdering

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärs-

dagen – 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 transaktions-

kostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort 

från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 

har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 

risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella 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 resultat-

räkningen, 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 värde-

papper 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 effektiv-

räntemetoden 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 nedskrivnings-

behov 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 uppskatt-

ade framtida kassaflöden såsom förändringar i förfallna skulder eller 

andra ekonomiska förutsättningar som korrelerar med kreditförluster

.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskriv-

ningen 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 

resultat räkning. 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 nedskrivningsbehov fast-

ställs. Som en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivnings-

behovet på basis av instrumentets verkliga värde med hjälp av ett 

observerbart marknadspris.

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och 

minsk ningen 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 redovis ningen 

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. 
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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 real-

iseras 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 före-

tagets 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 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

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.

Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i 

den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade, tjänsteuppdrag, tas 

i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört 

arbete och redovisas i posterna Övriga fordringar och Övriga skulder.

Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt 

med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. Vid beräk-

ningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som 

nedlagda utgifter på balansdagen i relation till de totala beräknade 

 utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad 

intäkt och fakturerade dellikvider, redovisas i balansräkningen som 

Övriga fordringar och Övriga skulder.

Bidrag

Erhållna projektbidrag intäktsredovisas i den takt varmed uppar-

betning sker.

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 Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med  ägande 

 behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing.  Betalningar 

som görs under leasingperioden (efter avdrag för  eventuella incitament 

från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasing-

perioden.

Koncernens leasing består av hyra av kontorslokaler och bilar vilka 

klassificeras som operationell leasing.

2.12 Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Års-

redovisningslagen 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 uppställnings-

form. Det innebär skillnader, jämfört med koncernredovisningen, 

främst avseende finansiella intäkter och kostnader, rapport över total-

resultat och avsättningar.

Andelar i dotterbolag

Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 

eventuella nedskrivningar. Erhållna utdelningar redovisas som finan-

siella intäkter. Utdelning som överstiger dotterbolagets totalresultat 

för perioden eller som innebär att det bokförda värdet på innehavets 

netto tillgångar i koncernredovisningen understiger det bokförda värdet 

på andelarna, är en indikation på att det föreligger ett nedskrivnings-

behov. 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 anskaffnings-

värdet enligt Årsredovisningslagen. I balansräkningen har innehavda 

 placeringar således redovisats till upplupet anskaffningsvärde med 

tillägg för upplupen ränta.
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Fordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen 

redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstill-

gångar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp 

varmed de beräknas inflyta.

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 2017 och 2016 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 föränd-

ringar 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 kredit-

bevakning 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 för-

skott har erlagts. Kreditrisken i koncernen hanteras på bolagsnivå. Några 

väsentliga koncentrationer av kreditrisker förekommer inte.
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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

2017-12-31      

Konvertibla lån  1 475   

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 3 319 1 331 3 000 625  

Leverantörsskulder 5 626     

Aktuella skatteskulder  1 381    

Övriga skulder 5 185     

      

2016-12-31      

Konvertibla lån    5 000  

Skulder till kreditinstitut 183 549 1 464 1 937  

Leverantörsskulder 4 643     

Aktuella skatteskulder  1 056    

Övriga skulder 1 994     

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betal-

ning 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 2017 har 

Koncernen en likviditet om 4 495 (17 918) KSEK som inkluderar bank-

tillgodohavanden 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 kredit-

risk och hög likviditet.

Då koncernens likviditet är god innebär detta att investeringar till  största 

delen kan finansieras med egna medel. Framtida likviditets belastning 

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 2017 uppgick soliditeten till 61 (71) %.

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 

till gångar 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

Bolaget gör löpande uppskattningar och bedömningar om utfallet i 

främst bolagets intäktsredovisning vad avser återstående att fakturera 

på bolagets uppdragsportfölj och reservering för eventuella befarade 

kundförluster. 

Merparten av bolagets uppdrag tas till ett fast pris, innebärande att 

det alltid finns en risk att bedömningen av uppdragets fullgörande 

kan felberäknas. Risken hanteras genom ett systematiskt offertarbete 

med för- och efterkalkyl och en löpande uppföljning. De uppskatt-

ningar och bedömningar som gjorts i detta bokslut avseende detta, 

bedöms inte innebära en betydande risk för en väsentlig justering av 

de redovisade värdena för tillgångar och skulder under kommande 

räkenskapsår. 

Uppskattningar och antaganden påverkar såväl resultaträkningen som 

balansräkningen samt upplysningar som lämnas såsom eventual-

förbindelser. 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

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Sverige 30 964 28 493

Norge 9 0

Resten av Europa 3 18

Koncernen totalt 30 976 28 511

Not 6 - Övriga rörelseintäkter

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Hyresintäkter 1 519 1 386

Realisationsresultat avyttrade immateriella tillgångar 0 233

Erhållna bidrag 499 0

Övrigt 23 10

Koncernen totalt 2 040 1 630

Not 7 - Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernföretag

Moderbolaget 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Totala inköp från andra bolag i koncernen 405 98

Total försäljning till andra bolag inom koncernen 5 376 2 940

Not 8 - Ersättningar till revisorerna

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

RSM   

Revisionsuppdraget 199 203

Koncernen totalt 199 203

Moderföretaget 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

RSM   

Revisionsuppdraget 145 83

Moderföretaget totalt 145 83

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-

föringen 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. 
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Not 9 - Ersättningar till anställda mm.

Koncernen 2017 2016

Fakturerade ersättningar till styrelsen 68 145

Löner och andra ersättningar till VD 814 836

Löner och andra ersättningar till övriga ledande befattningshavare 2 459 2 278

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 19 430 21 137

Sociala avgifter 7 180 6 738

Pensionskostnader till VD 186 186

Pensionskostnader till övriga ledande befattningshavare 324 261

Pensionskostnader till övriga anställda 2 011 2 175

Koncernen totalt 32 474 33 757

Moderföretaget 2017 2016

Fakturerade ersättningar till styrelsen 68 100

Löner och andra ersättningar till VD 814 836

Löner och andra ersättningar till övriga ledande befattningshavare 488 365

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 443 507

Sociala avgifter 565 559

Pensionskostnader till VD 186 186

Pensionskostnader till övriga ledande befattningshavare 53 29

Pensionskostnader till övriga anställda 55 52

Moderföretaget totalt 2 673 2 634

Medelantal anställda 2017 2016

Män 25 19

Kvinnor 37 40

Koncernen totalt 62 59

Medelantal anställda (samtliga anställda i Sverige) 2017 2016

Män 1 3

Kvinnor 2 1

Moderföretaget totalt 3 4

Styrelsen i moderbolaget består av 4 (4) ledamöter där 100 (100) 

procent är män. Gruppens 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 

mot svarar 22 % av den pensionsgrundande årslönen till en av VD 

 anvisad tjänste pensionsförsäkring. Den pensionsgrundande årslönen 

beräknas som månadslönen inklusive schablonberäknad semester-

ersättning (12,2 %).

Ersättning till styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare i 

moderbolaget – Riktlinjer

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolags-

stämmans beslut. Till ledningen har bolagsstämman beslutat om 

 följande riktlinjer avseende ersättning:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattnings-

havare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Moder-

bolagets ledning består av verkställande direktör Björn Elfgren och en 

ledningsgrupp om ytterligare fem personer. 

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören 

och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala 

ersättningen.
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Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen 2017 2016

Finansiella intäkter:   

Ränteintäkter 15 9

Finansiella intäkter 15 9

   

Finansiella kostnader:   

Räntekostnader -377 -419

Finansiella kostnader -377 -419

   

Finansiella poster Koncernen - netto -362 -410

Not 12 - Bokslutsdispositioner

Moderbolaget 2017 2016

Koncernbidrag   

Lämnade koncernbidrag -20 400 -10 900

Koncernbidrag moderbolaget -20 400 -10 900

Not 11 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande resultatposter

Moderföretaget 2017 2016

Ränteintäkter och liknande resultatposter:   

Ränteintäkter 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

   

Räntekostnader och liknande resultatposter:   

Räntekostnader -179 -143

Räntekostnader och liknande resultatposter -179 -143

   

Finansiella poster Moderföretaget - netto -179 -143
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Not 13 - Inkomstskatt/skatt på årets resultat

Koncernen 2017 2016

Aktuell skatt -101 -135

Uppskjuten skatt 0 303

Skattekostnad Koncernen -101 168

Koncernen 2017 2016

Resultat före skatt -19 953 -8 618

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 22% (22%) 4 491 1 888

Skatteeffekt av följande poster   

Ej skattepliktiga intäkter 0 321

Ej avdragsgilla kostnader -72 -2 424

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -4 519 -2 692

Ej skattepliktigt resultat avyttring koncernföretag 0 2 993

Skatt på resultat från avvecklad verksamhet 0 82

Skattekostnad Koncernen -101 168

Moderbolaget 2017 2016

Resultat före skatt -20 600 -12 309

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 22% (22%) 4 532 2 708

Skatteeffekt av följande poster   

Ej avdragsgilla kostnader -13 -16

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -4 519 -2 692

Skattekostnad Moderbolag 0 0

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

Genomsnittlig skattesats för Koncernen är 22 % (22 %). Genomsnittlig 
skattesats för moderbolaget är 22 % (22 %).

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

Koncernen har ackumulerade underskottsavdrag uppgående till 40 677 
(20 116) KSEK varav uppskjuten skatt som inte har redovisats på 8 949  
(4 425) KSEK av de totala underskottsavdragen. 

Moderbolaget har ackumulerade underskottsavdrag uppgående till  
40 677 (20 116) KSEK. 

Not 14 - Resultat per aktie 

2017 2016

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare -20 054 -7 947

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 295 435 236 044

   

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor -68 -34
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Not 15 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 618 11 573

Årets inköp 0 4 997

Omklassificeringar 7 506 -1 951

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 125 14 618

Ingående avskrivningar -2 041 0

Årets avskrivningar -3 010 -2 041

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 051 -2 041

Utgående redovisat värde 17 074 12 578

Not 16 - Kundkontrakt 

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 000 15 400

Genom avyttring av dotterföretag 0 -4 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 000 11 000

Ingående avskrivningar -2 750 -1 925

Årets avskrivningar -1 000 -1 825

Genom avyttring av dotterföretag 0 1 000

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 750 -2 750

Utgående redovisat värde 7 250 8 250

Not 18 - Pågående balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 256 0

Årets inköp 5 251 304

Omklassificeringar -7 506 1 951

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 2 256

Not 17 - Goodwill 

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 33 265 35 894

Genom avyttring av dotterföretag 0 -2 629

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 265 33 265
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Not 19 - Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 869 1 796

Årets inköp 82 148

Försäljning och utrangeringar 0 -76

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 951 1 869

Ingående avskrivningar -895 -525

Årets avskrivningar -383 -371

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 278 -895

Utgående redovisat värde 673 973

Not 21 - Andelar i koncernföretag

Moderföretaget 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 33 721 50 240

Försäljningar 0 -16 519

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 721 33 721

   

Ingående nedskrivningar 0 -7 800

Återförda nedskrivningar 0 7 800

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

   

Redovisat värde 33 721 33 721

Not 20 - Uppskjuten skatt

Koncernen 2017-12-31 2016-12-31

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader immateriella tillgångar 1 595 1 815

Summa 1 595 1 815

Moderföretaget Organisations-
nummer Säte Antal andelar Kapitalandel Rösträttsandel Redovisat 

värde
Redovisat

värde

2017-12-31 2016-12-31

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

Moderföretaget och dess dotterbolag innehar andelar i följande dotterbolag:
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Not 22 - Andra långfristiga fordringar

Not 23 - Finansiella instrument per kategori

Andra långfristiga fordringar i koncernen avser en hyresgaranti. Ingen av de andra långfristiga fordringarna är förfallen till betalning eller i behov 
av nedskrivning.

Koncernen 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 366 116

Inköp 0 366

Försäljning/Amortering 0 -116

Utgående redovisat värde 366 366

Koncernen 2017-12-31 Lånefordringar och kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen   

Andra långfristiga fordringar 366 366

Kundfordringar 855 855

Övriga fordringar 53 53

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 175 1 175

Likvida medel 4 495 4 495

Summa 7 810 7 810

Koncernen 2017-12-31 Övriga finansiella skulder Summa

Skulder i balansräkningen   

Konvertibla lån 1 475 1 475

Skulder till kreditinstitut och andra långivare 8 275 8 275

Leverantörsskulder 5 626 5 626

Övriga skulder 2 185 2 185

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 042 5 042

Summa 23 984 23 984

Koncernen 2016-12-31 Övriga finansiella skulder Summa

Skulder i balansräkningen   

Konvertibla lån 5 000 5 000

Skulder till kreditinstitut 4 133 4 133

Leverantörsskulder 4 643 4 643

Övriga skulder 1 994 1 994

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 309 4 309

Summa 21 136 21 136

Koncernen 2016-12-31 Lånefordringar och kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen   

Andra långfristiga fordringar 366 366

Kundfordringar 803 803

Ta bort raden   

Övriga fordringar 138 138

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 230 1 230

Likvida medel 17 918 17 918

Summa 20 455 20 455
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Not 24 - Finansiella skulder

Koncernen 2017 2016

Långfristiga finansiella skulder   

Ingående redovisat värde 9 133 9 414

Nyupptagna lån 3 975 5 000

Amorteringar -1 609 -3 908

Nettoförändring i checkräkningskredit 0 589

Omklassificering till eget kapital vid nyemission -4 749 0

Omklassificering -1 650 0

Utgående redovisat värde 5 500 9 133

Kortfristiga finansiella skulder   

Ingående redovisat värde 0 0

Nyupptagna lån 3 000 0

Omklassificering 1 250 0

Utgående redovisat värde 4 250 0

Moderbolaget 2017 2016

Långfristiga finansiella skulder   

Ingående redovisat värde 5 000 0

Nyupptagna lån 3 975 5 000

Amorteringar -251 0

Omklassificering till eget kapital vid nyemission -4 749 0

Omklassificering -625 0

Utgående redovisat värde 3 350 5 000

Kortfristiga finansiella skulder   

Ingående redovisat värde 0 0

Nyupptagna lån 3 000 0

Omklassificering 625 0

Utgående redovisat värde 3 625 0

Not 25 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2017 2016

Övriga förutbetalda kostnader 1 175 1 230

Koncernen totalt 1 175 1 230

Moderbolaget 2017 2016

Övriga upplupna intäkter 71 56

Moderbolaget totalt 71 56
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Not 26 - Övriga skulder

Koncernen 2017 2016

Mervärdesskatt 860 892

Arbetsgivaravgifter 981 624

Särskild löneskatt 306 261

Skulder till anställda 38 218

Koncernen totalt 2 185 1 994

Moderbolaget 2017 2016

Mervärdesskatt 112 0 

Arbetsgivaravgifter 46 56

Särskild löneskatt 45 51

Skulder till anställda 31 9

Moderbolaget totalt 234 116

Not 27 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2017 2016

Upplupna löner och semesterlöner 3 454 3 040

Upplupna sociala avgifter 1 085 955

Upplupna räntekostnader 9 79

Övriga poster 494 235

Koncernen totalt 5 042 4 309

Moderbolaget 2017 2016

Upplupna löner och semesterlöner 357 304

Upplupna sociala avgifter 112 96

Upplupna räntekostnader 9 79

Övriga poster 198 40

Moderföretaget totalt 676 519

Not 28 - Ställda säkerheter

Koncernen 2017 2016

Företagsinteckningar 10 000 7 500

Moderbolaget 2017 2016

Företagsinteckningar 2 500 Inga

Not 29 - Eventualförpliktelser

Koncernen 2017 2016

Garantiförpliktelser Inga Inga

Moderbolaget 2017 2016

Generellt borgensåtagande för krediter i dotterbolag Inga 333
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Not 30 - Åtaganden

Åtaganden avseende operationell leasing
Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal och hyreskontrakt förfaller till betalning enligt följande:

Koncernen 2017 2016

Inom ett år 2 509 3 048

Senare än ett men inom fem år 4 974 5 436

Senare än fem år 1 771 2 378

Koncernen totalt 9 254 10 862

   

Årets leasingkostnad 3 822 2 913

Moderbolaget 2017 2016

Inom ett år 144 178

Senare än ett men inom fem år 110 89

Moderbolaget totalt 254 267

   

Årets leasingkostnad 178 46

Not 31 - Transaktioner med närstående 

Wint Accounting AB hyr lokaler av Rådasjön AB och Edifice i Hagfors AB. Hyreskontraktet med Rådasjön AB avslutades under 2017.

Koncernen 2017 2016

Rådasjön 31 65

Edifice  i Hagfors AB 608 651

Koncernen totalt 639 716

Not 32 - Rörelseavyttring

Wint Audit AB avyttrades i augusti 2016 med ett koncernmässigt realisationsresultat om 3 351 KSEK.

Koncernen 2016-12-31

Erhållit kontant vid försäljning av aktier 8 700

  

Summa erhållet 8 700

  

Redovisade belopp på avyttrade tillgångar och skulder  

Likvida medel 23

Immateriella anläggningstillgångar 5 994

Materiella anläggningstillgångar 0

Finansiella anläggningstillgångar 363

Kundfordringar och andra fordringar 3 791

Långfristiga skulder -2 709

Skulder till kreditinstitut 0

Leverantörsskulder och andra skulder -2 149

Summa avyttrade nettotillgångar 5 314

  

Kassaflödeseffekt vid avyttring av dotterföretag 8 677
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Koncernen 2016

Resultat hänförligt till avvecklad verksamhet  

Intäkter 9 297

Kostnader -8 673

Finansiella poster -39

Resultat före skatt 585

Årets skatt -82

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 502

Koncernen 2016-08-31

Nettotillgångar  

Anläggningstillgångar 6 358

Övriga fordringar 3 791

Likvida medel 23

Summa tillgångar 10 172

  

Övriga skulder -4 858

Summa skulder -4 858

  

Nettotillgångar hänförliga till avvecklad verksamhet 5 314

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 företagsinteck-

ningar motsvarande det ursprungliga lånebeloppet om 2 000 KSEK 

samt att generell borgen tecknats av moderbolaget. Villkor för kredit-

tagaren finns även för belåning av kundfordringar.

Lånet i Wint AB avser finansiering av produktutveckling och utbe talades 

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 halvårs-

skiftet 2021. Långivaren använder EU:s referensränta för  Sverige 

med ett fast påslag för sin ränteberäkning. Långivaren har företags-

inteckningar 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. Kapital-

strukturen 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 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. 

Reserver

Omräkningsreserv

Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i 

svenska kronor.

Balanserade vinstmedel och årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst-

medel i moderbolaget och dess dotter- och intresseföretag. 
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Moderbolaget

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgår till 591 KSEK och består av 295 435 

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 591 KSEK. Fritt eget kapital utgörs av aktie-

ägartillskott, överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat.

Not 35 - Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 34 284 890  kronor, 

disponeras enligt följande:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 75 070 809

Balanserade vinstmedel från föregående år -20 186 032

Årets resultat -20 599 887

34 284 890

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras  
så att i ny räkning överförs

34 284 890

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare i koncernen uppgår 

till 40,5 (55,6) MSEK.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 

till  efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

 bokslutskommentarer.

Not 36 - Händelser efter balansdagen

Händelser efter balansdagen

Under Q1 2018 genomfördes ett sista steg i förändringsprocessen med 

målet att Wint till 100% skall vara en helt digital och automatiserad 

tjänst som förenklar vardagen för företagare.

Den del av “gamla” Wint som varit under stark transformation avsåg 

en traditionell redovisningsbyråverksamhet – med kundansvariga kon-

sulter som arbetat i kunders olika system och även externt på plats 

hos kunder –och var per 31/12 2017 en mindre avgränsad del av Wint. 

Denna del kommer från Wints ursprung i Hagfors, och hade en 

beräknad omsättning av 3 MSEK årligen, bemannad av 5 personer, 

samtliga redovisningskonsulter. Denna sista delen av Wints  traditionella 

redovisningsbyråverksamhet avyttrades under mars 2018 till Stanza 

AB, och innebar att personal och kunder övertogs per 1 april 2018. 

 Redovisningsmässigt uppskattas avyttringen inte ge någon nettoeffekt 

resultatmässigt.

Under inledningen av 2018 lanserades en ny webbplats – wint.se – där 

erbjudandet till kund förtydligas på ett helt nytt sätt. På sajten lanseras 

även Wint Academy, vår nya content marketing-satsning som syftar 

till att driva trafik genom relevanta och intressanta artiklar om entre-

prenörskap, företagande och ekonomi. Samtidigt lanseras även en ny 

prismodell för tjänstebolag för att göra det enklare att förstå vad det 

kostar att använda Wint.

Effekten? En markant ökning av besökare på wint.se, vilket i sin tur 

bidragit till ett högre antal leads och en ordervolym som ökat med 

strax över 50% för Q1 jämfört med samma period 2017.
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas 

årsstämman 18 juni 2018 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovis-

ningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-

standarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande 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 moder-

bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 

ingår i koncernen står inför.
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