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Vi är Wint

Snabbt om Wint

Omsättning:  

28,5 (28,2) MSEK 

Startades:  

2011

 

Antal anställda: 

59 (58)

Huvudkontor:  

Göteborg

Antal kunder: 

1 154
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VD har ordet

Ett händelserikt år

Känslan varje år vi kört Wint är att detta året har varit det 

mest produktiva hittills. Och exakt så känns även 2016. När 

jag kollar tillbaks på det med någorlunda objektiva ögon 

tycker jag precis som tidigare år - detta året har varit det 

mest produktiva i Wints historia. Det är en skön känsla att ha i 

kroppen, får då vet jag att vi kör snabbare än året innan. 

Så vad har då hänt under året?

Jo, vi har splittat upp verksamheten i två stora 

delar. Revisonsverksamheten står nu på helt egna 

ben, och bedrivs i Wint Audit AB, som under årets 

sålts till medarbetarna i bolaget. Varför då? Det 

finns reglementen som hindrar resten av Wint 

att utvecklas vidare mot sin fulla potential. Så det 

var något som var tvunget att göras, och något vi 

vetat om länge. Och nu är det gjort. Extra kul är att 

befintlig personal är de som kör vidare.

Vi har börjat gå mot marknad kontinuerligt. Vi 

stänger en mängd affärer varje vecka. Och vi 

tappar marginellt med kunder. Affärsmodellen 

håller. Inte för att undertecknad varit orolig, men 

det är samtidigt en väldigt viktig pussebit som lagts 

ner som passar.

Bankkontot har fyllts på. För att klara av att ta 

rätt beslut som är långsiktigt fungerande krävs 

en välfylld kassa. Det har vi nu. Ernström & 

C:o tillsammans med Collector Ventures med 

grundare Lena Apler och tidigare VD Stefan 

Alexandersson har alla valt att satsa på det vi tror 

på - automatiserad bokföring där vi hjälper kunden 

i mål.

Dessutom har vi rekryterat in ny kompetens, 

styrelsen är mer erfaren än någonsin, nya 

funktioner är släppta och så vidare. Vi kör som vi 

alltid gör - så det ryker.

Ha en fin dag! /Björn
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Det vi lärt oss genom 100-tals års erfarenhet av 

bokföringsbranschen (ja, vi är många som jobbat 

länge) är att bokföring för många är ett onödigt 

aber. Vi har också lärt oss att man oftare kollar på 

bankkontot för att se hur det går, än att kolla in sin 

balans- och resultaträkning. 

Varför?

Jo, som vi ser på det levererar vi ekonomer en allt 

för svår produkt, som dessutom kommer kunden 

tillhanda för sent. Som grädde på moset är det få 

som tycker det är särskilt roligt att bli tjatad på om 

att kvitton saknas och att momsen ska betalas. En 

uppförsbacke helt enkelt. 

Det har vi bestämt oss för att lösa. 

Det ska vara smidigt att vara kund till Wint. Vi ska 

automatisera allt som går så det vi levererar ska 

vara snabbt och korrekt. Dessutom till ett trevligt 

pris. Och snyggt paketerat. 

För att nå detta behöver vi standardisera hur 

bokföringen görs. Då kan vi också automatisera 

och i sista ledet visualisera. Vi gör redan detta i 

dag. Vi har en produkt som fungerar och skapar 

en riktigt bra upplevelse för många av våra kunder. 

Och vi har potential att göra detta ännu bättre för 

att nå större del av den minst 100 miljarder stora 

svenska marknaden. Men det finns ju också andra 

länder... 

Det är därför vi bygger som vi gör.

Varför gör vi som vi gör?

I Sverige finns det  

1 109 381 bolag. 

Det är en ganska stor 

marknad.
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Är man kund till Wint behöver man i princip bara:

 Skicka in sina kvitton med telefonen

 Skapa kundfakturor

 Godkänna leverantörsfakturor

Resterande sköter vi. Det innebär alltså att en kund till Wint får hjälp med väldigt mycket. Mycket mer än 

om du köper ett vanligt bokföringssystem. Och mycket mer än om du har en vanlig bokföringsbyrå. Vi är 

något däremellan. Eller båda två samtidigt. Till ett fast pris.

Vår produkt
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Göra själv Bokföringsbyrå Wint

Leverantörsfakturor

Slipper sköta betalningar löpande

Slipper arkivera

Workflow för attest

Slipper bokföra

Enkelt sökbart för att leta gamla fakturor

Få fakturorna till kontoret

Kvitton

Vidarebefordra mail från din mailbox

Slipper bokföra

Godkänna dina anställdas kvitton

Utbetalning av utlägg varje dag

Kundfakturor

Kreditupplysning av dina kunder

Slipper bokföra

Automatisk avprickning av inbetalningar

Påminnelse om förfallna fakturor

Bokföring och rapportering

Veckovis avstämning av bankkontot

Grafisk rapportering

Slipper göra månadsbokslut

Bokföringen på dagsnivå

Slipper göra skattedeklaration

Årstjänster

Slipper göra deklaration

Slipper göra bokslut

Slipper hantera din K10-blankett

* Möjligt, men helt ärligt. Hur ofta händer det? 

** I bästa fall

En jämförelse

**

*

*

*
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Styrelse

Bengt Nilsson 

Ordförande

Bengt har varit med i vår styrelse sedan 2015, som ordförande hela denna 

tiden. 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. 

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.

Stefan Alexandersson

Senast in i Wints styrelserum är Stefan Alexandersson. Hans resa med olika 

roller, bl.a. IT-chef, CFO och VD i Nordens ledande digatala nischbank 

Collector är imponerande och något som tillför stor kompetens till Wint. Stefan 

är idag också ordförande i Catella Bank.

Christian Lauritzen 

Affärsutvecklare

Redan innan Christian tog plats i Wints styrelse har han funnits i kulisserna 

med goda råd. I samband med investeringsrundor 2016 tog Christian plats i 

styrelsen. Christian är strategikonsult, ordförande i Venture Cup Sweden, har 

tidigare varit med och grundat Adlibris, Nordens största onlinebokhandel och 

nu senast Eicorn. 

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

Handbromsen är släppt 

Flera års hårt arbete och fokus börjar visa sig i orderböckerna. Det är 

nästan det bästa med att vara företagare, när det man lagt ner sig för 

börjar bära frukt. I Wints fall har vi för första gången börjat släppa på 

kunder kontinuerligt, och det fungerar väldigt väl. Vi ser nu effekten av 

tidigare års beslut. Precis på samma sätt förväntar vi oss att om några år 

se effekterna av de beslut vi tar i dag. 

Bokföringen kommer i framtiden vara helt automatiserad - det råder det inga tvivel om. Att Wint är med 

där framme och faktiskt leder utvecklingen i Sverige råder det inte heller något tvivel om. Och det är en 

position vi lägger hårt fokus på att behålla och utöka. Där har vi 2017 års fokus.

Bengt Nilsson 

Styrelsens ordförande
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Brightvision, för den som inte vet. Vad jobbar ni 

med?

Kul att du frågar! Rätt upp och ner så hittar vi 

nya B2B kunder åt IT- och teknikbolag som 

vill växa smartare. Som kanaloberoende byrå 

arbetar vi både med telemarketing och digital 

marknadsföring. Hos oss är kunden hjälten, det 

ska vara personligt och kul att samarbeta med oss. 

50 personer jobbar hos oss i dag och vi växer hela 

tiden. 

Ni bytte för ett tag sedan till Wint, hur har det 

ändrat er vardag?

Vi slipper äntligen göra sysslor som vi känner 

borde automatiserats för längesen. Det är väldigt 

skönt att slippa tänka på de här klassiska delarna 

som arbetsgivardeklarationer, avstämningar och 

moms. Kvittohanteringen har också gått från 

att vara en tidskrävande plåga till något som går 

snabbt och ger oss en bättre överblick. Hela 

teamet är väldigt glada över att slippa logga in på 

banken varje dag eller sortera kvitton, nu kan vi 

syssla med roligare utmaningar. 

Har ni sparat rena pengar på använda 

automatisk bokföring?

Vårt case var ganska enkelt att räkna hem. Vi var 

en redan slimmad ekonomiavdelning, trots det 

kunde vi plocka bort en halvtidstjänst. Det säger 

sig självt att vi sparar pengar på detta. Bortser man 

från min egen roll som ekonomichef så har vi ju 

sänkt kostnaderna med 40 % samtidigt som vi har 

förbättrat våra processer, inte så tokigt!

Vi har många roliga kunder. En som vi gillar extra mycket är 

Fredrik på Brightvision. Vi åkte dit en stund och kollade hur 

det går för dem. Primärt för att det är trevligt, men också för 

att se om de sparat några rena kronor på den effektivisering 

vi gjort. Spännande!

Kundcase: Sparar man pengar på automatisk bokföring?
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Styrelsen och verkställande direktören för Wint Group AB (Wint) får härmed avge års- 

och koncernredovisning för verksamhetsåret 2016. Bolaget har säte i Göteborg och 

organisationsnummer 556995-6914. 

Wint i korthet

Wint jobbar hårt som tusan för att automatisera 

bokföring - det är vår själva grundidé. Men effekten 

för en kund till Wint är inte bara att bokföringen 

blir gjord, de tjänar nämligen en massa tid på att 

även saker runt omkring sköts av oss. Betalningar 

till exempel. Eller utbetalning av utlägg. Arkivering 

av fakturor. Jaga underlag som saknas. Allt det och 

mycket, mycket annat sköter Wint av bara farten 

för att skapa en så smidig vardag som möjligt när 

det kommer till ekonomihantering. Vi tänker att 

om vi kan få kontrollen över flödena så tidigt som 

möjligt kan vi leverera en bättre, smartare och 

snabbare bokföring.        

Våra kunder betalar via prenumeration i förskott. 

Vilket paket en kund är i förändras löpande efter 

hur mycket de behöver ha hjälp med just den 

månaden. Vi erbjuder en allt-i-ett-lösning inom 

ekonomi från kvittohantering till årsbokslut, från 

skatteupplägg till utbetalning av egna utlägg. 

Att ens behöva nämna att vi kör allt på webben 

och i telefonen, det känns bara onödigt.

Förvaltningsberättelse

Med nuvarande takt och ett ökande antal nya 

kunder, tar vi oss till ett positivt kassaflöde inom 

12 månader. Detta samtidigt som vi med de 

investeringar vi vill göra i teknik och marknad, skulle 

kunna vilja ta in mer kapital. 

Ett av våra utvecklingsprojekt under det kommande 

året är “Ett nytt smart bokförings-API som möjliggör 

automatisk intäktsredovisning”. Vinnova beviljade 

finansiering med 673 tkr, och deras bedömning 

var att “projektet bygger på en innovation med stor 

potential, samt att Wints resurser i form av tidigare 

erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda 

förutsättningar att nå uppsatta mål”.

Finansiering
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Översikt över resultat och ställning 

Omsättning och resultat 2016

Under året har vi haft stora omställningsarbeten. Under Q2 2016 har vi lanserat vår produkt för att helt 

gå över till digital bokföring. Effekt? Kundstopp för kunder in under lansering och fokus på att flytta över 

de traditionella kunder som passar in, och avveckla de som inte gör det. Den ökade kundtillströmningen 

under hösten 2016 innebar att vi inte minskade omsättningen under året. Nettoomsättningen uppgick till 

28,5 (28,2) MSEK. 

Nettomsättningen för det avyttrade segmentet Audit är exkluderat i omsättningssiffrorna. 

Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-7,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,6 (-7,8) MSEK.

Flerårsöversikt 2016 2015

Nettoomsättning, MSEK 28,5 28,2

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

Rörelseresultat, MSEK -8,2 -7,7

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

Årets resultat från kvarvarande verksamhet, MSEK -8,5 -7,8

Eget kapital, MSEK 55,6 43,5

Balansomslutning, MSEK 78,5 70,7

Antal årsanställda 59 58

Soliditet,  % 73% 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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Likviditet och kassaflöde 

Koncernens likviditet är god. Kassa och bank uppgick på balansdagen till 17,9 (2,2) MSEK. Det egna 

kapitalet uppgick till 55,6 (43,5) MSEK och koncernens kassaflöde uppgick till 15,8 (2,2) MSEK.

Investeringar 

Investeringarna uppgick under räkenskapsåret till 5,4 (5,6) MSEK. Därav utgör immateriella tillgångar 5,3 

(5,6) MSEK och materiella anläggningstillgångar 0,1 (0,0) MSEK. Kassaflödeseffekten av avyttringen av 

dotterföretag (Wint Audit AB) tillförde 8,7 MSEK. Utbetalning från finansiella anläggningstillgångar har skett 

med 0,2 (0,0) MSEK.

Moderbolaget

Omsättning och resultat 

Moderbolagets omsättning uppgick till 3,4 (0,0) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till -1,4 (0) 

MSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 7,8 (1,9) MSEK. Moderbolagets kassaflöde uppgick till 5,9 

(1,9) MSEK. 

Eget kapital uppgick på balansdagen till 50,7 (43,0) MSEK. 

Investeringar 

Inga investeringar har skett under året.
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Ägare

Wint har ett gäng större ägare, och väldigt många små. Anledningen till den stora mängd små ägare är 

att vår personal tidigt fick chansen att bli delägare. Vi tror nämligen att det varit en framgångsfaktor för att 

motivera den stora omställning som det ändå är i att förändra hur en bransch fungerar.  

95 845 34,2% Rådasjön AB 556191-4705

33 114 11,8% Ernström Kapital AB 556594-9962

22 000 7,8% Portpatrick AB 556619-8973

19 900 7,1% Frykab AB 556619-9948

19 750 7,0% JAWEST i Wermland AB 556496-1489

12 029 4,3% Anders Josefsson Holding AB 556832-6762

11 800 4,2% mucho grande aktiebolag 556836-2981

66 051 23,6% Övriga ägare

280 489 100%
*Enligt aktieboken den 31 maj 2017
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Omvärldsanalys

Det händer massor av saker runt oss. Massor. Och väldigt, väldigt få av dessa saker tyder på att manuell 

bokföring har en blomstrande och ljus framtid tillmötes. Vi tror helt enkelt inte att pappersbokföring 

kommer få återuppleva nya glansdagar likt LP-skivan nu skönjer. 

Vi ser en mängd saker ske. Först och främst en ökad acceptans hos kunder om att digital bokföring 

faktiskt är något man vill ha och litar på. Vi ser fler konkurrenter som nischar sig mot delar av marknaden, 

med en ökad prispress mot de mindre segmenten. Och det är ju fullt rimligt då automatiseringen slår till. 

Vi ser också myndigheter som faktiskt tar en del beslut för att underlätta (även om vi ser vissa beslut som 

går helt emot).

Vi är inte ensamma om att inse att bokföring borde automatiseras. Vi är inte ensamma om att vilja göra 

något åt det. Men vi sitter i förarsätet.

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. Det gör att Wint är väldigt väl positionerade att nå högre upp 

i värdekedjan än de konkurrenter som i dag finns på marknaden. Vilket så klart förstärks av att suget av 

automatisk bokföring ökar hos kunderna.

Operativa risker

Det finns risker i allt företagande. Vi arbetar löpande med riskhantering, uppföljning och rapportering av 

dessa. Så klart är vår sammansättning av kunder en tänkbar risk, men då våra kunder är verksamma inom 

olika branscher och utspridd geografi begränsar det risken markant.

Våra främsta risker

Risk Hantering

Drift och säkerhet Ständigt pågående diskussion och med i våra planeringar

Kundförluster Vi tar betalt i förskott, i den mån det går

Personberoende Med storlek blir vi fler nyckelpersoner, och inte lika känsliga för ett 

avhopp. Vi låter också personalen vara delägare för att öka lojaliteten.
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Finansiella risker och riskstyrning

Wints finansiella instrument utgörs av banklån och skuldebrev. Huvudsyftet med dessa finansiella 

instrument är att finansiera verksamheten. Vi har även andra finansiella instrument såsom likvida medel, 

kundfordringar och leverantörsskulder som löpande uppstår i verksamheten. Vidare beskrivning av våra 

finansiella risker och riskstyrning återfinns i avsnitt för bokslutskommentarer i not 3. 

Hållbarhet

Det vi gör för att skapa hållbarhet överskuggas av en sak. Vår affärsidé går ut på att omvandla 

pappershandlingar till digitala diton, med yttersta målsättning att de blir godkända underlag innan de 

printas ut på ett nerhugget och processat träd.  

Lyckas vi med det vi vill gör vi faktiskt en stor insats för miljön. Att i detta sammanhang prata om att vi 

försöker välja tåg före bil och flyg, eller att vi köpt några trädplanteringar för att kompensera ett större 

utskick och så vidare. Det känns inte i paritet. 

Hellre ett träd i skogen, än ett papper i handen. Som vi brukar säga.

Styrelsens arbete och sammansättning under året 

Det är viktigt med bra styrelse när man kör på sjön utan sjökort. Wint har jobbat med extern styrelse under 

flera år där Bengt Nilsson har varit, och är, styrelseordförande. 

Under året ändrades det som så att Wint inte längre är ett registrerat revisionsbolag, i och med avyttring 

av Wint Audit AB. I samband med extra bolagsstämma, den 16 november 2016, gjordes förändringar i 

styrelsen.
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Avgående: Tillkommande:

Jan Hedbern, delägare och auktoriserad revisor Stefan Alexandersson, ledamot 

Christian Lauritzen, ledamot 

Henrik Forsberg Schoultz, suppleant 

Anders Josefsson, suppleant 

Johan Thorsson, suppleant

Det formella 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 dotterbolagen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och 

bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen har under 2016 genomfört 10 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, 50 165 727 kronor, disponeras enligt följande: 

Överkursfond 50 440 399

Överkursfond under registrering 19 911 360

Balanserade vinstmedel från föregående år -7 877 135

Årets resultat -12 308 897

Balanserade vinstmedel vid årets slut överförs i ny räkning

50 165 727

50 165 727

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare i koncernen uppgår till 50,7 (43,0) MSEK.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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*Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie)

Resultaträkning - Koncernen

Belopp i KSEK Not

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Nettoomsättning 5 28 511 28 216

Aktiverat arbete för egen räkning 4 682 5 573

Övriga rörelseintäkter 6 1 630 187

34 822 33 976

Övriga externa kostnader 8 -10 806 -11 328

Personalkostnader 9 -31 789 -28 314

Övriga kostnader -1 0

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 16,19,20 -3 786 -1 982

Resultat från avyttring av koncernföretag 34 3 351 0

Rörelseresultat -8 208 -7 647

Finansiella intäkter 10 9 1

Finansiella kostnader  10 -419 -160

Finansiella poster – netto -410 -160

Resultat före skatt -8 618 -7 807

Inkomstskatt 13 168 -15

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -8 450 -7 822

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 32 502 434

Årets resultat -7 947 -7 388

Moderföretagets aktieägare -7 947 -7 388

Resultat per aktie*

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) 14 -34 -33

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 236 225
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Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i KSEK Not

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Årets resultat −7 947 −7 388

Årets övriga totalresultat 0 0

Summa totalresultat för året −7 947 −7 388

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare −7 947 −7 388
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Balansräkning - Koncernen

Belopp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 12 578 11 573

Kundkontrakt 16 8 250 13 475

Goodwill 17 33 265 35 894

Pågående Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 18 2 256 0

Summa immateriella tillgångar 56 348 60 942

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 19 973 1 271

Summa materiella anläggningstillgångar 973 1 271

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 20 0 545

Andra långfristiga fordringar 22 366 116

Summa finansiella anläggningstillgångar 366 660

Summa anläggningstillgångar 57 687 62 873

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 803 1 130

Skattefordringar 751 873

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 1 873

Övriga fordringar 138 242

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 1 230 1 521

Likvida medel 17 918 2 160

Summa omsättningstillgångar 20 841 7 799

SUMMA TILLGÅNGAR 78 528 70 672
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Balansräkning - Koncernen

Belopp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 472 450

Övrigt tillskjutet eget kapital 22 479 2 500

Balanserad vinst inkl årets resultat 32 626 40 573

Summa eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare 55 577 43 524

Summa eget kapital 55 577 43 524

  

SKULDER

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 20 1 815 2 965

Konvertibla lån 5 000 0

Skulder till kreditinstitut 4 133 7 367

Summa långfristiga skulder 10 948 12 379

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Checkräkningskredit 0 1 872

Leverantörsskulder 4 643 4 371

Aktuella skatteskulder 1 056 1 241

Övriga skulder 26 1 994 4 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 4 309 4 821

Summa kortfristiga skulder 10 948 10 506

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 528 70 672
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Rapport över eget kapital - Koncernen

 Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i KSEK

Aktie- 

kapital

Övrigt tillskjutet 

eget kapital

Balanserad vinst 

inkl årets resultat

Summa  

eget  kapital

Registrerat 12 december 2014

Årets totalresultat

Årets resultat -7 388 -7 388

Årets  totalresultat -7 388 -7 388

Tillskott från och värde- 

överföringar till ägare

Inbetalt vid registrering 187 187

Nyemission 264 264

Ej registrerad nyemission 627 627

Tecknat men ej inbetalt kapital 1 873 1 873

Kvittningsemission 47 962 47 962

Summa tillskott från och värdeöverföringar 

till ägare

450 2 500 47 962 50 912

Utgående balans per 31 dec. 2015 450 2 500 40 573 43 524

Ingående balans per 1 januari 2016 450 2 500 40 573 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

Tillskott från och värde- 

överföringar till ägare

Nyemission 20 000 20 000

Summa tillskott från och värdeöverföringar 

till ägare

0 20 000 0 20 000

Utgående balans per 31 dec. 2016 472 22 479 32 626 55 577
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Rapport över kassaflöden - Koncernen

Belopp i KSEK Not

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -8 208 -7 647

Justeringar för poster som ej ingår I kassaflödet

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 236 2 282

Resultat från avyttring av koncernföretag -3 351 0

Rörelseresultat före finansiella poster i avyttrad verksamhet 624 135

Övriga ej likviditetspåverkande poster -449 22

Erhållen ränta 28 117

Erlagd ränta -476 -328

Betald skatt -234 -361

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital

-7 831 -5 781

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar -2 662 8 026

Ökning/minskning av rörelseskulder -752 -2 049

Summa förändring av rörelsekapital -3 415 5 976

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 246 196

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Köp av immateriella tillgångar -5 301 -5 573

Köp av materiella anläggningstillgångar -148 -35

Effekt vid förvärv av dotterföretag 0 -232

Avyttring av dotterföretag 32 8 677 0

Ökning/minskning av övriga finansiella tillgångar -174 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 451 -5 678

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån under året 5 000 10 360

Förändring av checkräkningskredit 589 -2 071

Amorterade lån under året -3 908 -8 490

Nyemission 21 873 7 843

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 553 7 642

Årets kassaflöde 15 758 2 160

Likvida medel vid årets början 2 160 0

Likvida medel vid årets slut 17 918 2 160
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Resultaträkning - Moderbolaget

Belopp i KSEK Not

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Nettoomsättning 7 3 437 0

Övriga externa kostnader 8 -1 937 -26

Personalkostnader 9 -2 747 0

Rörelseresultat -1 247 -26

Resultat från andelar i koncernföretag -19 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -143 -11

Finansiella poster – netto -162 -11

Resultat efter finansiella poster -1 409 -37

Bokslutsdispositioner 12 -10 900 -7 840

Resultat efter finansiella poster -12 309 -7 877

Skatt på årets resultat 13 0 0

Årets resultat -12 309 -7 877



25Wint Group AB Org. nr. 556995-6914

Balansräkning - Moderbolaget

Belopp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 1 873

Summa tecknat men ej inbetalt kapital 0 1 873

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21 33 721 42 440

Summa finansiella anläggningstillgångar 33 721 42 440

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 319 0

Skattefordringar 44 0

Övriga fordringar 15 445 8 089

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 56 0

Likvida medel 7 836 1 939

Summa omsättningstillgångar 23 700 10 028

SUMMA TILLGÅNGAR 57 421 54 341
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Balansräkning - Moderbolaget

Belopp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 

Eget kapital som kan hänföras till 

moderföretagets aktieägare

Aktiekapital (236 044 aktier) 472 450

Aktiekapital under registrering 89 22

Överkursfond 50 441 47 962

Överkursfond under registrering 19 911 2 479

Balanserad vinst inkl årets resultat -20 186 -7 877

Summa eget kapital 50 727 43 036

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0 8 258

Övriga långfristiga skulder 5 000 0

Summa långfristiga skulder 5 000 8 258

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 355 1 880

Leverantörsskulder 640 0

Aktuella skatteskulder 65 0

Övriga skulder 25 116 1 167

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 519 0

Summa kortfristiga skulder 1 695 3 048

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 421 54 341
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Rapport över eget kapital - Moderbolaget

Belopp i KSEK

Aktie- 

kapital

Aktie- 

kapital 

under 

regis- 

trering

Över- 

kursfond

Över- 

kursfond 

under 

regi- 

strering

Balanse- 

rad vinst 

inkl årets 

resultat

Summa 

eget 

kapital

Registrerat 12 december 2014

Inbetalt vid registrering 187 187

Ej registrerad nyemission 264 22 606 891

Tecknat men ej inbetalt kapital 1 873 1 873

Överkurs vid nyemission 47 962 47 962

Årets resultat -7 877 -7 877

Utgående balans per 31 dec. 2015 450 22 47 962 2 479 -7 877 43 035

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

Årets resultat -12 309 -12 309

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



28Wint Group AB Org. nr. 556995-6914

Rapport över kassaflöden - Moderbolaget

Belopp i KSEK 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -1 247 -26

Justeringar för poster som ej ingår I kassaflödet

Erlagd ränta -143 -11

Betald skatt -44 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 434 -37

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar -11 330 -40

Ökning/minskning av rörelseskulder -16 912 3 217

Summa förändring av rörelsekapital -28 242 3 177

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 676 3 140

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 0 -10 241

Avyttring av dotterföretag 8 700

Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 700 -10 241

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån under året 5 000 1 198

Nyemission 21 873 7 843

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 873 9 040

Årets kassaflöde 5 897 1 939

Likvida medel vid årets början 1 939 0

Likvida medel vid årets slut 7 836 1 939
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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.

Den 16 juni 2017 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts för utfärdande av styrelsen och verkstäl-

lande direktör. Årsredovisningen kommer läggas fram för fastställelse på bolagsstämma den 30 juni 2017.

Förstagångstillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 

EU

Denna rapport är den första som koncernen upprättar i enlighet med IFRS såsom de är antagna av EU. 

 

Not 2 Övergripande redovisningsprinciper och nya redovisningsregler

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Wint-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Strandards 

Board (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för 

finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Tillgångar och skulder har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vissa  finansiella instrument som 

värderats till verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna kon-

cernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 

annat anges. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas 

eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i 

allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för re-

dovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisning-

sprinciper. 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 Årsredovisning-

slagen. 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

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid 
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upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att förtids 

tillämpas.

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 finanseilla 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 resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumen-

tet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. Då 

Wint kreditförluster uppgår till låga belopp är vår preliminära bedömning att detta endast ger mindre effekt på resul-

tatet. För finansiella skulder så 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 tillämpas 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 up-

plysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsre-

dovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när 

kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från 

varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRS 

Interpretations Committee. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu 

inte tillfullo utvärderat effekterna av införandet av standarden. Intäkterna i koncernen genereras företrädesvis av statli-

ga bidrag samt utförda tjänster från forsknings- och utvecklingsprojekt. Se avsnitt 2.15 nedan för nuvarande intäktsre-

dovisningsprinciper.

IFRS 16 Leases

IFRS 16 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 leasing-

kontrakt 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 bal-

ansomslutning, 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 avkast-

ningen 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 
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då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv 

utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalinstrument och uppkomna 

eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventu-

alförpliktelser 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 kon-

cernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en 

konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på raden övri-

ga externa kostnader i resultaträkningen. Kostnader som redovisas på denna rad är transaktionskostnader, eventuella 

omvärderingar av tilläggsköpeskillingar samt eventuella omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar 

vid stegvisa förvärv.

2.2.2 Försäljning av dotterbolag

När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, värderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde per 

den tidpunkt när den förlorar det bestämmande inflytandet. Ändringen i redovisat värde redovisas i resultaträkningen. 

Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen av det 

kvarvarande innehavet som intressebolag, joint venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende den avyttrade 

enheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade avyttrat 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 kommersial-

isering av respektive produkt. Anskaffningsvärdet för internt upparbetade immateriella tillgångar innefattar samtliga 

utgifter som direkt kan hänföras till tillgången. Till största delen avser detta löner och andra anställningsrelaterade 

utgifter för personal som direkt deltar i arbetet med att ta fram produkten eller applikationen, samt utgifter för externa 

tjänster. Avskrivning görs linjärt över en period av 5 år.

2.3.2 Kundkontrakt

Kundkontrakt har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för kundkontrakt över deras bedömda nyttjandeperi-

od 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 unders-
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tiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, i händelse av ett förvärv till lågt pris, redovisas 

mellanskillnaden direkt i resultaträkningen

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter 

eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller 

grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga 

övervakas i den interna styrningen. Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå.

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig vär-

deminskning. Det redovisade värdet på den kassagenererande enhet som goodwill hänförts till jämförs med återv-

inningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell 

nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte.

2.3.4 Nedskrivningsprövning för kassagenererande enheter innehållande goodwill, övriga immateriella tillgångar 

och materiella anläggningstillgångar

Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i minsta kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är en 

tillgångsgrupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden är att vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas 

enskilt och vissa prövas på nivån kassagenererande enhet. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som 

förväntas dra fördel av synergieffekter i hänförliga rörelseförvärv och representerar den lägsta nivå i Koncernen där 

koncernledningen bevakar goodwill. 

Nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheter till vilka goodwill har fördelats prövas minst en gång per 

år. Alla övriga enskilda tillgångars eller kassagenererande enheters nedskrivningsbehov prövas när händelser eller 

ändrade omständigheter tyder på att det redovisade värdet inte kan återvinnas. En nedskrivning redovisas för det 

belopp med vilket tillgångens eller den kassagenererande enhets redovisade värde överstiger dess återvinningsbara 

belopp, som är det högre av verkligt värde minskat med kostnad för avyttring och nyttjandevärde. För att fastställa 

nyttjandevärdet uppskattar koncernledningen förväntade framtida kassaflöden från varje kassagenererande enhet och 

fastställer en lämplig diskonteringsränta för att kunna beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden. De data som används 

vid prövning av neskrivningsbehov 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 marknadsbedömnin-

ga av pengarnas tidsvärde och tillgångsspecifika riskfaktorer. 

Nedskrivningar avseende kassagenererande enheter minskar först det redovisade värdet för eventuell goodwill som 

är fördelad på den kassagenererande enheten. Eventuell återstående nedskrivning minskar proportionellt de övriga 

tillgångarna i de kassagenererande enheterna. Med undantag av goodwill görs en ny bedömning av alla tillgångar för 

tecken på att en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. En nedskrivning återförs om tillgången eller den kass-

agenererande enheteens återvinningsbara värde överstiger det redovisae 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 uppskat-

tningar 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 diskonterings-

ränta före skatt på 21 procent vilket motsvarar vägd kapitalkostnad. Nyttjandevärdet för koncernens tillgångar bedöms 

överstiga redovisade värden och därvid bedöms inget nedskrivningsbehov föreligga.

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

Om den uppskattade diskonteringsräntan före skatt som tillämpats för diskonterade kassaflöden hade varit 24 % istäl-

let för ledningens bedömning på 21 procent, skulle inget nedskrivningsbehov av goodwill förekomma. En sänkning 

av prognostiserade priser med 10 procent skulle inte föranleda till något nedskrivningsbehov, och likaså skulle en 

sänkning av prognostiserade försäljningsvolymer med 10 procent inte heller leda till något nedskrivningsbehov. 

Beräkningen har gjorts utifrån uppskattade framtida kassaflöden motsvarande en femårsperiod. Kassaflöden bortom 

femårsperioden har extrapolerats med hjälp av en bedömd tillväxttakt på 5%. Den diskonteringsräntan som använts 

för de framtida kassaflödena uppgår till 21% före skatt. 

Viktiga variabler 

Metod för att skatta värden:  Marknadsandel och -tillväxt. Prognosen baseras på budget och   

     förväntad  framtida tillväxt. Den totala marknaden förväntas växa   

     under prognosperioden. 

Rörelsens kostnader:   Rörelsens kostnader är uppskattade utifrån den planerade    

     verksamheten för prognosperioden.

Diskonteringsränta:    Diskonteringsräntan är framtagen genom en vägd genomsnittlig   

     kapitalkostnad för Wint koncernen och återspeglar aktuella 

     marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de    

     risker som särskilt avser Wint koncernen. 

Företagsledningen bedömer att inga rimliga förändringar i de viktiga antagandena kan leda till att återvinningsvärdet 

blir lägre än deras redovisade värde.

2.4 Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. 

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 

som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 

kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 

värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas 

som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den 

beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedlagda kostnader på annans fastighet 5 år

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet 

och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

2.4.1 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för an-

vändning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
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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 nyttjan-

devärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt 

oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner 

görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras

Materiella tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En 

tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger 

dess bedömda återvinningsvärde.

Nedskrivningsbeloppet fördelas i första hand till goodwill och därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga 

tillgångar som ingår i den kassagenererande enheten.

2.5 Finansiella instrument

2.5.1 Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultatet, lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finan-

siella skulder.  Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.  

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet är finansiella instrument som innehas för handel. En 

finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Finansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet utgörs av eventuella kortfristiga placeringar såsom räntefonder och 

indexobligationer vilka redovisas som likvida medel i balansräkningen. Tillgångar i denna kategori klassificeras som 

omsättningstillgångar om de förväntas bli reglerade inom tolv månader, annars klassificeras de som anläggningstill-

gångar. 

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 

betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar 

och kundfordringar redovisas som andra långfristiga fordringar, kundfordringar, övriga fordringar, respektive upplupna 

intäkter i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori.

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 

av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Kundfordringar med löptid om min-

dre 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 diskon-

terade med den ursprungliga effektiva räntan. Befarade och konstaterade kundförluster redovisas på raden övriga 

rörelsekostnader i resultaträkningen. Återvinning av belopp som tidigare skrivits bort krediteras övriga rörelsekostnader 

i resultaträkningen. 
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Likvida medel

I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 

leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare (eller 

under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.

Upplåning

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter 

till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 

återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivrän-

temetoden.

Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i den utsträckning det är san-

nolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas avgiften när kreditutrymmet 

utnyttjas. När det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att 

utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets 

löptid.

Checkräkningskrediter redovisas som upplåning bland Kortfristiga skulder i balansräkningen.

Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan 

säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har 

för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Finansiella tillgångar som kan säljas ut-

görs av aktieinnehav i onoterade företag. 

Övriga finansiella skulder

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

beskrivning ovan 2.8.1. 

2.5.2 Redovisning och värdering 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att 

köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnad-

er, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgån-

gar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 

transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten 

att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt 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. Låneford-

ringar 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 ver-

kligt värde via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i resultaträkningens post Andra 
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vinster/förluster – netto. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen som en del av Övriga intäkter när koncernens rätt att erhålla 

betalning har fastställts.

Förändringar i verkligt värde för monetära och icke-monetära värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar 

som kan säljas redovisas i övrigt totalresultat.

När värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas, säljs eller skrivs ner, förs ackumulerade 

justeringar av verkligt värde från eget kapital till resultaträkningen som vinster och förluster från finansiella instrument.

Ränta på värdepapper som kan säljas som beräknats med effektivräntemetoden redovisas i resultaträkningen som 

en del av Finansiella intäkter. Utdelning på aktieinstrument som kan säljas redovisas i resultaträkningen som en del av 

Övriga intäkter när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts.

2.6 Nedskrivning av finansiella tillgångar

2.6.1 Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger 

för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar 

har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av 

att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en “förlusthändelse”) och att den-

na händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången 

eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger innefattar bland annat indikationer på att en gäldenär eller grupp 

av gäldenärer har betydande finansiella svårigheter, att betalningar av räntor eller kapitalbelopp har uteblivit eller är 

försenade, att det är sannolikt att gäldenären eller gruppen av gäldenärerna kommer att gå i konkurs eller annan 

finansiell rekonstruktion, eller att det finns observerbara uppgifter som tyder på att det finns en mätbar minskning av 

uppskattade framtida kassaflöden såsom förändringar i förfallna skulder eller andra ekonomiska förutsättningar som 

korrelerar med kreditförluster.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens re-

dovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har 

inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs 

ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning. Om ett lån eller en investering som innehas 

till förfall har rörlig ränta, används den aktuella effektiva ränta som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta när 

nedskrivningsbehov fastställs. Som en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivningsbehovet på basis av instru-

mentets verkliga värde med hjälp av ett observerbart marknadspris.

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse 

som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens kreditvärdighet), 

redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning.

2.7 Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 

redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
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2.8 Aktuell och uppskjuten skatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten 

avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 

totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 

beslutade i de länder där moderbolaget och dess dotterbolag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. 

Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga 

skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas 

till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 

och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte 

om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår 

till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv 

och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomst-

skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 

förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 

finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

2.9 Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald semester med mera redovisas som en 

kostnad i aktuell intjänandeperiod.

Avgiftsbestämda pensioner

Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 

företaget åtagits sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på de avgifter som företaget betalar till 

planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende 

avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställ-

da 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 tjänsteupdprag på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade, 

tjänsteupdprag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i poster-
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na Övriga fordringar och Övriga skulder.

Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vin-

stavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter på bal-

ansdagen 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 upparbetning sker.

Försäljning av tjänster

Koncernens intäkter utgörs i allt väsentligt av intäkter från utförda tjänster (forsknings- och utvecklingsprojekt).

Tidsperioden för projektens genomförande varierar mellan 6 – 36 månader. Projekten utförs på såväl löpande räkning 

som på fastprisbasis. Ett fastprisuppdrags utfall kan beräknas på ett tillförlitligt sätt när den totala uppdragsinkomsten 

kan mätas tillförlitligt, när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med uppdraget kommer 

att tillfalla koncernen, när färdigställandegraden och de totala utgifterna per balansdag kan mätas tillförlitligt, när samt-

liga uppdragsutgifter kan identifieras och mätas tillförlitligt.  Ett uppdrag på löpande räkning kan beräknas tillförlitligt 

när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som kan hänföras till uppdraget kommer att tillfalla koncernen och 

de uppdragsutgifter som hänför sig till uppdraget kan identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt.

Samtliga projektbaserade uppdrag redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning. Detta innebär att uppdrag-

sinkomster och uppdragsutgifter redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen.  Färdig-

ställandegraden för uppdragen fastställs genom att en bedömning sker av förhållandet nedlagda timmar för utfört 

arbetet på balansdagen och beräknade totala timmar. När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer 

att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarande förlusten omgående som en kostnad. Koncer-

nen redovisar som tillgång fordringar på beställare av alla pågående uppdrag för vilka uppdragsutgifter och redovisade 

vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp. Delfakturerade belopp som ännu inte 

har betalats av kunden och av beställaren innehållna belopp ingår i posten kundfordringar. Koncernen redovisar 

som skuld alla skulder till beställare av pågående uppdrag vilkas fakturerade belopp överstiger uppdragsutgifter och 

redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster).

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 opera-

tionell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) 

kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Koncernens leasing består av hyra av kontorslokaler och bilar vilka klassificeras som operationell leasing.

2.12 Moderbolagets redovisningsprinciper 
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Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för ju-

ridiska personer. Innan övergången till Årsredovisningslagen och RFR 2 upprättade Wint Group AB sin moderbolagsre-

dovisning enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2012:1 

årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till RFR2 har för jämförelseåret 2015 medfört att resultat från 

andelar i dotterbolag har justerats med +11 580, och att uppskrivningsfond i eget kapital har justerats med - 11 580, 

varvid summa eget kapital är oförändrat jämfört med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. I övrigt har övergån-

gen inte haft några effekter på resultat och finansiell ställning eller eget kapital. Moderbolaget tillämpar genom detta 

samma redovisningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt och utom i de fall som anges nedan.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Det innebär skillnader, jämfört med kon-

cernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader, rapport över totalresultat och  avsättningar.

Andelar i dotterbolag

Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna utdelningar 

redovisas som finansiella intäkter. Utdelning som överstiger dotterbolagets totalresultat för perioden eller som innebär 

att det bokförda värdet på innehavets nettotillgångar i koncernredovisningen understiger det bokförda värdet på an-

delarna, är en indikation på att det föreligger ett nedskrivningsbehov. Förvärvsutgifter avseende andelar i dotterbolag 

redovisas som en del av anskaffningsutgiften. 

När det finns en indikation på att andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 

detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i 

koncernföretag.

Finansiella instrument

För värderingen av dessa instrument i moderbolaget tillämpar Wint Rådet för Finansiell Rapportering, rekommenda-

tion RFR 2. Denna rekommendation möjliggör för företag, som inte behöver tillämpa IAS 39 med hänsyn till sam-

bandet mellan redovisning och beskattning, att värdera finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet 

enligt Årsredovisningslagen. I balansräkningen har innehavda placeringar således redovisats till upplupet anskaff-

ningsvärde med tillägg för upplupen ränta. 

Fordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som 

omsättningstillgångar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

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 finanspol-

icy för riskhanteringen som är indelad i olika kapitel för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk och 

likviditetsrisk samt placering av överlikviditet. 
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Valutarisk

Koncernen verkar i huvudsak i Sverige vilket innebär att valutarisken i koncernen därmed är begränsad. Under 2016 

och 2015  har enbart ett fåtal transaktioner i utländsk valuta förekommit.

Ränterisk

Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande finansiella tillgångar eller skulder är koncernens 

resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. 

Placeringar görs till en mycket låg ränterisk. 

Kreditrisk

Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfal-

lodagen. Kreditrisk uppstår genom banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar i form av bl.a. innehav i räntefonder 

och indexobligationer (ingår i likvida medel i balansräkningen) samt kundfordringar.

Den övervägande finansiella risken i koncernen är kreditrisken i utestående kundfordringar. Risken hanteras genom 

löpande kreditbevakning och kreditkontroll av såväl gamla som nya kunder. Koncernens kreditkontroll innebär att 

innan kredit lämnas genomförs en kreditkontroll med hjälp av kreditupplysningsföretag. För tidigare kunder analyseras 

även nuvarande betalningssituation och historik. I de fall som kreditupplysning eller betalningshistorik visar brister er-

bjuder koncernen i normalfallet inte någon kredit utan erbjuder i stället andra alternativ såsom att uppdraget genom-

förs efter det att ett förskott har erlagts. Kreditrisken i koncernen hanteras på bolagsnivå. Några väsentliga koncentra-

tioner av kreditrisker förekommer inte.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk

Mindre än 

3 månader

Mellan 3 

månader 

och 1 år

Mellan 1 

och 2 år

Mellan 2 

och 5 år Mer än 5 år

2016-12-31

Konvertibla lån 0 0 0 5 000 0

Skulder till kreditinstitut 183 549 1 464 1 937 0

Leverantörsskulder 4 643 0 0 0 0

Aktuella skatteskulder 0 1 056 0 0 0

Övriga skulder 1 994 0 0 0 0

2015-12-31

Checkräkningskredit 1 872 0 0 0 0

Skulder till kreditinstitut 391 1 174 5 802 2 196 475

Övriga långfristiga skulder 0 0 175 0 0

Leverantörsskulder 4 371 0 0 0 0

Aktuella skatteskulder 0 1 241 0 0 0

Övriga skulder 4 336 0 0 0 0

Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden avseende finansiella 

skulder. Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet och genom att tillse att koncernen alltid har tillräckligt med 

likvida medel. Per den 31 december 2016 har Koncernen en likviditet om 17 918  (2 160) KSEK som inkluderar bank-

tillgodohavanden och kortfristiga placeringar i form av eventuella innehav i räntefonder och indexobligationer. Dessa 



41Wint Group AB Org. nr. 556995-6914

tillgångar uppfyller kraven enligt koncernens finanspolicy vilket innebär att koncernens likvida medel skall placeras i 

tillgångar som ger betryggande säkerhet och rimlig avkastning över tiden. Finansiella placeringar skall vid var tid göras 

efter noggrann riskbedömning och placeringen skall ha låg kreditrisk och hög likviditet. 

Då koncernens likviditet är god innebär detta att investeringar till största delen kan finansieras med egna medel. Fram-

tida likviditetsbelastning i övrigt avser betalning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Framtida likvidi-

tetsbelastningar 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 2016 uppgick soliditeten till 71 (62) %. 

3.3 Beräkning av verkligt värde

Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och 

övriga skulder förutsätts motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa poster är kortfristiga i sin natur. Verkligt värde 

på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Det 

noterade marknadspris som används för koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. De finansiella 

tillgångar som värderas till verkligt värde i koncernen utgörs av kortfristiga placeringar (inkluderar bl.a. räntefonder, 

indexobligationer mm) vilka redovisas som likvida medel i balansräkningen. 

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. Mer-

parten 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 uppskattningar 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 kom-

mande räkenskapsår.

Uppskattningar och antaganden påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas 

såsom eventualförbindelser. Områden som innefattar ett inslag av uppskattningar och antaganden är:

• Nedskrivningsprövningen av immateriella tillgångar. Denna värdering sker såväl löpande som i samband med up-

prättandet av boksluten.

• Värdering av reservering för osäkra kundfordringar. Reservering görs enligt fastlagda bedömningsgrunder med hän-

syn till varje enskild kunds betalningsförmåga. 
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Not 5 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande:

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Hyresintäkter 1 386 0

Återvunna tidigare nedskrivna fordringar 0 38

Realisationsresultat avyttrade immateriella tillgångar 0 35

Realisationsresultat avyttrade maskiner och inventarier 233 37

Övrigt 10 77

Koncernen totalt 1 630 187

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Sverige 28 493 28 214

Övriga Europa 18 2

Koncernen totalt 28 511 28 216

Not 7 Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernföretag

Not 8 Ersättningar till revisorerna 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-

törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt 

annat är övriga tjänster.

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

RSM

   Revisionsuppdraget 203 120

   Övriga revisionsnära tjänster 0 0

   Skatterådgivning 0 0

   Övriga tjänster 0 0

Koncernen totalt 203 120

Moderbolaget

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Totala inköp från andra bolag i koncernen 98 0

Total försäljning till andra bolag inom koncernen 2 940 0

Moderbolaget totalt 3 038 0
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Moderföretaget

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

RSM

   Revisionsuppdraget 83 35

   Övriga revisionsnära tjänster 0 0

   Skatterådgivning 0 0

   Övriga tjänster 0 0

Moderföretaget totalt  83 35

Not 9 Ersättningar till anställda mm.
 2016 2015

Fakturerade ersättningar till styrelsen 145 63

Löner och andra ersättningar till VD 836 870

Löner och andra ersättningar till övriga ledande befattningshavare 2 278 2 189

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 21 137 22 572

Sociala avgifter 6 738 5 911

Pensionskostnader till VD 186 186

Pensionskostnader till övriga ledande befattningshavare 261 231

Pensionskostnader till övriga anställda 2 175 2 263

Koncernen totalt 33 757 34 285

Medelantal anställda 2016 2015

Män 19 18

Kvinnor 40 40

Koncernen totalt 59 58

Moderföretaget 2016 2015

Fakturerade ersättningar till styrelsen 100 0

Löner och andra ersättningar till VD 836 0

Löner och andra ersättningar till övriga ledande befattningshavare 365 0

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 507 0

Sociala avgifter 559 0

Pensionskostnader till VD 186 0

Pensionskostnader till övriga ledande befattningshavare 29 0

Pensionskostnader till övriga anställda 52 0

Moderföretaget totalt 2 634 0

Medelantal anställda (samtliga anställda i Sverige) 2016 2015

Män 3 0

Kvinnor 1 0

Moderföretaget totalt 4 0

Styrelsen i moderbolaget består av 4 (3) ledamöter där 100 (100) procent är män. Gruppen ledande befattningshavare 

består av 6 (6) personer där 83 (83) procent är män.
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Villkor för VD

Wint avsätter årligen för tryggande av VD:s pension ett belopp som motsvarar 22 % av den pensionsgrundande årslö-

nen till en av VD anvisad tjänstepensionsförsäkring. Den pensionsgrundande årslönen beräknas som månadslönen 

inklusive schablonberäknad semesterersättning (12,2 %).

Ersättning till styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare i moderbolaget 

Riktlinjer

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. 

Till ledningen har bolagsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. 

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt 

pension. Moderbolagets ledning består av verkställande direktör Björn Elfgren och vice verkställande direktör Daniel 

Frykestam.

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som 

del av den totala ersättningen.

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen 2016 2015

Finansiella intäkter:

Ränteintäkter 9 1

Finansiella intäkter 9 1

Finansiella kostnader:

Räntekostnader -419 -160

Finansiella kostnader -419 -160

Finansiella poster Koncernen - netto -410 -160

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och 

liknande resultatposter

Moderföretaget 2016 2015

Ränteintäkter och liknande resultatposter:

Ränteintäkter 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter:

Räntekostnader -143 -11

Räntekostnader och liknande resultatposter -143 -11

Finansiella poster Moderföretaget - netto -143 -11
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Not 12 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget 2016 2015

Koncernbidrag

Erhållna koncernbidrag 0 1 360

Lämnade koncernbidrag -10 900 -9 200

Koncernbidrag moderbolaget -10 900 -7 840

Not 13 Inkomstskatt/skatt på årets resultat 

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

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

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att de 

kan tillgodogöras genom beskattningsbara vinster i den närmaste framtiden. Koncernen har ackumulerade under-

skottsavdrag uppgående till 20 116 (7 877) KSEK varav uppskjuten skatt som inte har redovisats på 4 425 (1 732) KSEK 

av de totala underskottsavdragen. Moderbolaget har ackumulerade underskottsavdrag uppgående till 20 116 (7 877) 

KSEK.

Koncernen 2016 2015

Aktuell skatt -135 -15

Uppskjuten skatt 303 0

Skattekostnad Koncernen 168 -15

Koncernen 2016 2015

Resultat före skatt -8 618 -7 807

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 22% (22%) 1 888 1 725

Skatteeffekt av följande poster

Ej skattepliktiga intäkter 321 2 122

Ej avdragsgilla kostnader -2 424 -1 742

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -2 692 -1 770

Ej skattepliktigt resultat avyttring koncernföretag 2 993 0

Skatt på resultat från avvecklad verksamhet 82 -350

Skattekostnad Koncernen 168 -15

Moderbolaget 2016 2015

Resultat före skatt -12 309 -7 877

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 22% (22%) 2 708 1 733

Skatteeffekt av följande poster

Ej avdragsgilla kostnader -16 -1 716

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -2 692 -1 733

Skatteeffekt på koncernintern utdelning 0 1 716

Skattekostnad Moderbolag 0 0
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Not 14 Resultat per aktie 
2016 2015

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare -7 947 -7 388

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 236 044 225 216

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor -34 -33

Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 573 0

Genom förvärv av dotterföretag 0 6 000

Årets inköp 4 997 5 573

Omklassificeringar -1 951 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 618 11 573

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -2 041 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 041 0

Utgående redovisat värde 12 578 11 573

Not 16 Kundkontrakt

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15 400 0

Genom förvärv av dotterföretag 0 15 400

Genom avyttring av dotterföretag -4 400 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 000 15 400

Ingående avskrivningar -1 925 0

Årets avskrivningar -1 825 -1 925

Genom avyttring av dotterföretag 1 000 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 750 -1 925

Utgående redovisat värde 8 250 13 475
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Not 17 Goodwill

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 35 894 0

Genom förvärv av dotterföretag 0 35 984

Försäljning och utrangeringar 0 -90

Genom avyttring av dotterföretag -2 629 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 265 35 894

Not 18 Pågående balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Not 19 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Årets inköp 304 0

Omklassificeringar 1 951 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 256 0

Koncernen

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 796 0

Genom förvärv av dotterföretag 0 2 469

Årets inköp 148 35

Försäljning och utrangeringar -76 -709

Omföring tillgångar som innehas för försäljning 596 -596

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 869 1 796

Ingående avskrivningar −525 0

Genom förvärv av dotterföretag 0 -876

Årets avskrivningar -371 -357

Försäljning och utrangeringar 0 708

Utgående ackumulerade avskrivningar -895 −525

Utgående redovisat värde 973 1 271
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Not 21 Andelar i koncernföretag 

Moderföretaget

2016-01-01 

2016-12-31

2014-12-12 

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 50 240 0

Inköp 0 40 240

Kapitaltillskott 0 10 000

Försäljningar -16 519 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 721 50 240

Ingående nedskrivningar -7 800 0

Återförda nedskrivningar 7 800 0

Årets nedskrivningar 0 -7 800

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -7 800

Redovisat värde 33 721 42 440

Moderföretaget och dess dotterbolag innehar andelar i följande dotterbolag:

Namn

Organisations- 

nummer Säte

Antal 

andelar

Kapital- 

andel

Rösträtts- 

andel

Redovisat 

värde

2016-12-31

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

Wint Accounting AB 556482-1295 Hagfors 1 000 100% 100% 22 021

Not 20 Uppskjuten skatt

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Uppskjutna skattefordringar

Uppskjuten skattefordran hänförlig till temporära skillnader maskiner och 

inventarier

545

Summa 0 545

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader immateriella tillgångar 1 815 2 965

Summa 1 815 2 965

Not 22 Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar i koncernen avser en hyresgaranti. Ingen av de andra långfristiga fordringarna är förfallen 

till betalning eller i behov av nedskrivning. 

Koncernen 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 116 0

Inköp 366 0

Försäljning/Amortering -116 0

Genom förvärv av dotterföretag 0 116

Utgående redovisat värde 366 116
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Not 23 Finansiella instrument per kategori 

Koncernen 2016-12-31

Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar 366 366

Kundfordringar 803 803

Skattefordringar 751 751

Övriga fordringar 138 138

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 230 1 230

Likvida medel 17 918 17 918

Summa 21 206 21 206

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

Aktuella skatteskulder 1 056 1 056

Övriga skulder 1 994 1 994

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 309 4 309

Summa 21 136 21 136

Koncernen 2015-12-31

Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Tecknat men ej inbetalt kapital 1 873 1 873

Andra långfristiga fordringar 116 116

Kundfordringar 1 130 1 130

Skattefordringar 873 873

Övriga fordringar 242 242

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 521 1 521

Likvida medel 2 160 2 160

Summa 7 914 7 914

Koncernen 2015-12-31 Övriga finansiella skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 7 367 7 367

Övriga långfristiga skulder 175 175

Checkräkningskredit 1 872 1 872

Leverantörsskulder 4 371 4 371

Aktuella skatteskulder 1 241 1 241

Övriga skulder 4 336 4 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 821 4 821

Summa 24 183 24 183
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Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2016 2015

Förutbetalda hyror 0 377

Övriga förutbetalda kostnader 816 1 125

Övriga upplupna intäkter 413 20

Koncernen totalt 1 230 1 521

Moderbolaget 2016 2015

Övriga upplupna intäkter 56 0

Moderbolaget totalt 56 0

Not 25 Övriga skulder

Koncernen 2016 2015

Mervärdesskatt 892 1 952

Arbetsgivaravgifter 624 644

Särskild löneskatt 261 557

Skulder till anställda 218 11

Övrigt 0 1 172

Koncernen totalt 1 994 4 336

Moderbolaget 2016 2015

Arbetsgivaravgifter 56 0

Särskild löneskatt 51 0

Skulder till anställda 9 0

Övrigt 0 1 168

Moderbolaget totalt 116 1 168

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2016 2015

Upplupna löner och semesterlöner 3 040 3 191

Upplupna sociala avgifter 955 997

Upplupna räntekostnader 79 0

Övriga poster 235 633

Koncernen totalt 4 309 4 821

Moderföretaget 2016 2015

Upplupna löner och semesterlöner 304 0

Upplupna sociala avgifter 96 0

Upplupna räntekostnader 79 0

Övriga poster 40 0

Moderföretaget totalt 519 0
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Not 27 Ställda säkerheter 

Not 28 Eventualförpliktelser 

Koncernen 2016 2015

Företagsinteckningar 7 500 13 800

Moderbolaget 2016 2015

Företagsinteckningar Inga Inga

Koncernen 2016 2015

Garantiförpliktelser 0 300

Moderbolaget 2016 2015

Generellt borgensåtagande för krediter i dotterbolag 333 5 039

Koncernen 2016 2015

Inom ett år 3 048 3 200

Senare än ett men inom fem år 5 436 4 512

Senare än fem år 2 378 2 950

Koncernen totalt 10 862 10 663

Årets leasingkostnad 2 913 3 734

Moderbolaget 2016 2015

Inom ett år 178 177

Senare än ett men inom fem år 89 265

Moderbolaget totalt 267 442

Årets leasingkostnad 46 0

Not 29 Åtaganden

Åtaganden avseende operationell leasing 

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal och hyreskontrakt förfaller till betalning 

enligt följande:

Not 30 Transaktioner med närstående

Wint Accounting AB hyr lokaler av aktieägares Rådasjön AB och Edifice Hagfors AB som helt eller delvis ägs av ak-

tieägare i Wint Group AB.

Koncernen 2016 2015

Rådasjön AB 65 491

Edifice Hagfors AB 651 0

Koncernen totalt 716 491
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Not 31 Rörelseförvärv

I januari 2015 förvärvades Wint AB, Wint Accounting AB och Wint Audit AB. Inför förvärvet togs ett prospekt fram till 

personal och utvalda externa investerare som inbjöds att investera i Wint Group AB. Nya ägare till Wint Group AB blev 

i samband med förvärvet: de tidigare ägarna av Wint Audit AB, en stor del av personalen samt nya investerare, bl.a. 

ALMI Invest Norra Mellansverige AB. Wint Audits tidigare ägare erhöll aktier i Wint Group AB i utbyte med den revers 

som utfärdades i samband med förvärvet av Wint Audit AB. Den sammanlagda ersättningen för förvärvet uppgick till 

40,2 Mkr. I förvärvsanalysen uppgår goodwill till 26,2 Mkr. Den goodwill som redovisas för förvärvet återspeglar att 

bolaget agerar på en växande marknad och är bra positionerade för att växa snabbare än marknaden. 

 

De förvärvade bolagen ingår i koncernens nettoomsättning och resultat from januari 2015.  

En beskrivning av rörelseförvärvet och effekten på koncernredovisningen redovisas nedan.

Koncernen 2015-12-31

Köpeskilling via kvittningsemission 39 999

Köpeskilling kontant erlagd 241

Summa anskaffningsvärde 40 240

Redovisade belopp på identifierbara tillgångar och övertagna skulder

Likvida medel 9

Immateriella anläggningstillgångar 31 150

Materiella anläggningstillgångar 1 593

Finansiella anläggningstillgångar 734

Kundfordringar och andra fordringar 11 534

Långfristiga skulder -11 131

Skulder till kreditinstitut -3 069

Leverantörsskulder och andra skulder -16 813

Summa identifierbara nettotillgångar 14 007

Goodwill 26 233

Kassaflödeseffekt vid förvärv av dotterföretag 232
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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

Koncernen 2016 2015

Resultat hänförligt till avvecklad verksamhet

Intäkter 9 297 12 548

Kostnader −8 673 −12 413

Finansiella poster −39 −51

Resultat före skatt 585 84

Årets skatt −82 350

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 502 434

Koncernen 2016-08-31 2015-12-31

Nettotillgångar

Anläggningstillgångar 6 358 10 632

Övriga fordringar 3 791 4 691

Likvida medel 23 93

Summa tillgångar 10 172 15 416

Övriga skulder −4 858 −9 492

Summa skulder −4 858 −9 492

Nettotillgångar hänförliga till avvecklad verksamhet 5 314 5 925
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Not 34 Särskilda upplysningar om eget kapital

Förvaltning av kapital

Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för förvaltning av kapitalet är att trygga koncernens 

fortlevnad och handlingsfrihet. Fördelningen mellan eget och lånat kapital ska vara sådan att en god balans erhålls 

mellan risk och avkastning. Kapitalstrukturen anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska förutsättningar 

och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa kapitalstrukturen kan koncernen företrädesvis minska eller 

öka skulderna. Av balansräkningen framgår koncernens skulder och eget kapital. Av rapporten Förändringar i eget ka-

pital 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. Här ingår överkurs vid nyemission 2 479 KSEK.

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 vinstmedel i moderbolaget och dess dotter  och in-

tresseföretag.

Not 33 Upplåning - kreditinstitut

Koncernen

Almi

Lånet i Wint Accounting AB avser rörelsekapital och utbetalades i mars 2015. 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 rän-

teberäkning. Långivaren har företagsinteckningar motsvarande det ursprungliga lånebeloppet om 2 000 KSEK samt 

att generell borgen tecknats av moderbolaget. Villkor för kredittagaren finns även för belåning av kundfordringar. 

Lånet i Wint AB avser finansiering av produktutveckling och utbetalades i december 2015. 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 kredit-

tagaren finns även för belåning av kundfordringar.

SEB

Lånet i Wint Accounting AB avser rörelsekapital och utbetalades i februari 2015. Lånet amorteras med 333 KSEK per 

år och ska vara slutbetalt februari 2018. Långivaren använder en egen referensränta med ett påslag för sin ränte-

beräkning. Långivaren har företagsinteckningar motsvarande det ursprungliga lånebeloppet om 1 000 KSEK samt att 

generell borgen tecknats av moderbolaget.
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Not 36 Händelser efter balansdagen

Bra vill alltid bli bättre, mycket vill alltid ha mer. Därför har vi under våren 2017 lagt i en högre växel än tidigare när det 

kommer till att rekrytera fler människor, från januari fram tills idag totalt 15 grymma personer. Varför? Vi vill kunna ta 

emot fler kunder snabbare. De flaskhalsar som funnits adresseras en efter en. 

Men behövs det fler människor? 

Under hösten 2016 började vi släppa på kunder i större takt, vilket har fortsatt under våren 2017. Nya människor hjälper 

oss att hålla kvaliteten uppe i vår automatiska bokföringslösning. De hjälper oss också ta emot fler kunder. De hjälper 

oss dessutom att göra flera aktiviteter för att nå fler tänkbara kunder som vill hänga på och modernisera sin adminis-

tration. För de blir fler och fler för varje vecka som går. 

Samtidigt pågår såklar ett fortsatt utvecklingsarbete, med investeringar i vår produkt för automatisk bokföring.

Överkursfond 50 440 399

Överkursfond under registrering 19 911 360

Balanserade vinstmedel från föregående år -7 877 135

Årets resultat -12 308 897

Balanserade vinstmedel vid årets slut överförs i ny räkning

50 165 727

50 165 727

Not 35 Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 50 165 727 kronor, disponeras enligt följande:

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare i koncernen uppgår till 50,7 (43,0) MESK

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tillhörande bokslutskommentarer.

Moderbolaget 

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgår till 472 KSEK och består av 236 044 aktier utan uppdelning på olika aktieslag. Kvot-

värdet 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 472 KSEK. Fritt 

eget kapital utgörs av aktieägartillskott, överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat.
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 30 juni 2017 för 

fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 

internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av 

koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 

och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen 

av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg 22 juni 2017

Bengt Nilsson     Björn Elfgren 

Ordförande     VD

Stefan Alexandersson    Christian Lauritzen

 

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 22 juni 2017

RSM Stockholm AB

Robert Hasslund 

Auktoriserad revisor


