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VD har ordet 

Hoylu befinner sig i en tillväxtmarknad för digital transformation inom företagsvärlden. Chefer runt om i världen 

arbetar för att bestämma hur man ska hantera denna digitala omvandling samtidigt som man försöker leverera 

resultat snabbare med en alltmer spridd arbetsstyrka som förväntar sig att deras arbetsredskap skall ha samma 

användarvänlighet som en mobilapp i stället för komplexa system och avancerade processer. För att kunna vara 

konkurrenskraftiga måste organisationer bestämma hur de optimerar sina resurser för att möta dessa krav med 

målet att fatta snabbare och bättre beslut. Innovation spelar en nyckelroll i denna övergång samtidigt som man 

hanterar risker, människor, tillgångar, projekt och processer. 

Hoylu Suite är utformad för att göra digitalt arbete enkelt, smidigt och problemfritt. Hoylu har byggt en digital 

arbetsplattform som fokuserar på den holistiska upplevelsen för att möjliggöra för medarbetarna att öka sin 

produktivitet, samtidigt som instegen minskas. Hoylu Suite är hårdvaruagnostisk mjukvara, lätt att använda, 

möjliggör åtkomst från alla platser inom en säker miljö. Hoylu är erfarenhetsdrivet och därmed gör att användaren 

blir en del av beslutsproccessen istället för att låta tekniken ensam driva beslutet. Fokuset har varit på att leverera 

ett verksamhetsvärde med verktyg som är effektiva och lätta att använda för alla medarbetare i teamet och inom 

de flesta olika affärsområden, och inte endast för de som är teknikexperter. 

Hoylu unika lösningar är utformade för att skapa gemensamma arbetsytor för individer och grupper som 

uppskattar valfriheten som ges av att arbeta på stora projektorväggar, stora interaktiva displayer eller olika 

personliga enheter, inklusive bärbara datorer, surfplattor och smartphones. Vi erbjuder en gemensam bas att skapa, 

organisera och dela information och innehåll i realtid eller som sparas för granskning senare, på individ eller 

gruppnivå. Informationen är alltid uppdaterad till senaste version så att ingen tid spenderas på att leta efter 

föregående arbetssession oavsett om du byter enhet att arbeta på. Vi har fokuserat på att erbjuda en mycket säker 

miljö som uppfyller kraven som företagen har ställt för att kunna lita på oss med sin konfidentiella information. 

Vår produktportfölj förbättras ständigt, och vi täcker ett brett sortiment av företag alltifrån universitet, högskolor, 

med klassrumsundervisning och distansutbildning, företagsutbildning, konstruktion, teknik, fordonsindustri, 

biovetenskap, fritid och sportscoaching. Organisationer kan inkludera alla steg i informationshanteringscykeln; 

planera, samla, presentera, samarbeta, agera och utvecklas med Hoylu Suite. Vi erbjuder ett stort och ständigt 

växande bibliotek med mallar som täcker funktioner för, idéer, brainstorming, recensioner samt strukturerade 

processer och projektledning. Specialkanvas för scrum och LEAN planering finns även att tillgå. Vi arbetar nära 

våra kunder och partners för att kontinuerligt få fåterkoppling och på så sätt säkerställa att produkten levererar de 

mest efterfrågade funktionerna. 

Vårt mål är att erbjuda den mest avancerade digitala lösningen som samtidigt är otroligt lätt att använda på vilken 

bildskärm, interaktiv yta eller personlig enhet som helst. Flexibilitet att kombinera med alla ljud-, 

videokonferenser eller program från tredje part är en självklarhet. Vår tro är att människor vill ha friheten att 

kombinera olika enheter och programvara samt kunna arbeta när som helst, var som helst. 
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Det har varit ett mycket händelserikt första år för Hoylu. Jag vill tacka våra värdefulla kunder och investerare som 

givit oss sitt stöd från allra första början och våra lojala medarbetare för sina ansträngningar och hårda arbete för 

att positionera Hoylu mot en spännande resa framåt.  

 

 

STEIN REVELSBY 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

APRIL 2018  
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Hoylu Suite 
Hoylu Suite är ett dynamiskt samarbetessystem som är utformat för att ge enkla och konkreta sätt för 
organisationer att arbeta tillsammans. 

 

 HOYLU SKETCH 

En öppen oändlig duk för att rita, skriva, kommentera och dela. Välj mellan ett brett utbud av verktyg och 
mallar för att producera de material du behöver. Lägg in foton, presentationer, även från program från tredje 
part för att arbeta enkelt och utan begränsning. Med när som helst var som helst funktionen kan du dela och 
aktivt arbeta med andra i realtid och därmed förbättra effektiviteten. 

   

 

 HOYLU FLOW 

Skapa planer, mind-maps, processflöden, scrum boards, allt som behöver visa relationer. Skapa digitala 
noter. Flow fungerar dessutom tillsammans med andra Hoylu-applikationer för att få ditt bästa digitala 
arbete till liv.  Med när som helst, var som helst funktion kan du dela och aktivt arbeta med andra i realtid. 
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 HOYLU PAPER 

Gör anteckningar eller skisser med penna och papper och dela i realtid eftersom innehållet digitaliseras och 
fångas i vektorformat. Dela som PDF eller flytta till andra program. Pennor kan lagra upp till tio sidor i lokalt 
minne i offline-läge: perfekt arbete på språng. 

   

 

 HOYLU CAPTURE 

Presentera och fånga innehåll från din egen bärbara dator, surfplatta, iPad® eller iPhone® utan att behöva 
installera någon speciell programvara. Anslut via kabel eller trådlöst och dela din skärm på vilken yta som 
helst. 

   

 HOYLU ANYTIME COLLABORATION 

När som helst Samarbete är en kraftfull ny digital arbetsplatsdelningskapacitet som utnyttjar kraften i molnet. 
Lag kan nu genomföra arbetsplatsplanering, brainstorm och skissera tillsammans, och utnyttja 
processmetoder från hela världen och arbeta sömlöst tillsammans över geografiska områden för att 
samarbeta mest effektivt. 
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Användarfall 

DIGITAL UTBILDNING OCH REMOTE-LÄRNING 

Hoylu-produkter har använts i utbildningsscenarier över flera institutioner under året och representerade en 

stark och växande del av Hoylus verksamhet. Med etablerade kunder i USA, Österrike, Dubai, Kina och Indien 

har Hoylu angett globalt stöd för både lokala och långdistansinlärningsscenarier. 

Hoylu har specifikt samarbetat med Shorelight Education för att hjälpa till att utöka vår räckvidd på 

utbildningsmarknaden och kombinera vår teknik för att tillhandahålla en komplett paketerad lösning. 

 

REMOTE LEARNING FOR EDUCATION 

 

The Hoylu Software Suite is ideal for long-distance and in classroom 
scenarios. Using the Infinite Canvas, instructors can create over 40,000 
lesson pages and worksheets that can be shared with locations around 
the world. 
 

Hoylu’s instant synchronous connections provide immediate sharing of 
information, even in network-poor conditions. Using Presenter Mode, 
instructors can lead lessons or hand over control to students to show 
their work. 

Found in Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR), Shorelight University, California State University and others 

 

ITHACA COLLEGE ADVANCED LEARNING PROGRAMS 

 

Hoylu worked with Ithaca College to provide products and solutions for 
their innovation labs on campus. The products are used by multiple 
members of faculty and students to perform a wide variety of activities. 
 

The faculty works with the Hoylu system to plan and share lesson plans 
internally, and map out logistical details of the college including 
construction and build out plans. Ithaca College also provides services to 
outside non-profit groups for collaboration and planning activities. 

Found at Ithaca College in Ithaca, New York, USA 
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TEKNISKA OCH SMIDIGA PROCESSER 

Flera av Hoylus kunder använder produkterna för att hantera tekniska eller processplaneringsuppgifter. En av de 

vanligaste är Agile / Scrum eller varianter som Lean Planning och Kanban. Nyckeln till att stödja denna aktivitet 

är dynamiska länkar som kan skapa anslutningar till populära verktyg från tredje part som JIRA eller Visual Studio. 

Detta gör det möjligt för användare att fylla i Scrum-kort med innehåll som är kopplat till sina interna 

utvecklingsverktyg.  Hoylu produkter är inte stängda system och ger snabb tillgång till tredje partverktyg, vilket 

gör ett säkrare inköpsbeslut lättare för företag som redan har etablerade system. 

 

AGILE AND LEAN PLANNING 

 

The Hoylu Software Suite is ideal for Lean Planning scenarios and 
connects seamlessly into existing processes and workflows to create 
minimal disruption while providing the biggest impact. 
 

Hoylu’s software was shown to lower costs quickly in projects, providing 
instant access to digital schedules, planning sessions and work items, and 
keeping files up to date and current without additional manual effort. 

In use today with companies like Skanska, Barton Malow, Reynolds American, P&G, Festo and many others. 
 

SUFFOLK CONSTRUCTION 

 

Hoylu Software is used for “data-intensive collaboration” by larger groups 
within Suffolk. The system offers the physical scale to conduct planning 
on a big scale with a large team. Hoylu provides drawing, markup and 
planning tools, but also provides support for a wide array of 3rd party 
products to run seamlessly on the large display. 
 

Hoylu has become a critical piece of the way Suffolk conducts their 
business, with LEAN planning and project review taking place using the 
system. The result has seen a direct correlation to faster projects and 
more precise budget planning. 

Adopted as a company standard across multiple sites around the country. 
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Partners 

Under året har Hoylu etablerat starka partnerskap inom två olika områden: Kanal- och 

systemintegrationspartners och OEM/teknikpartners. 

KANAL- OCH SYSTEMINTEGRATIONSPARTNERS 

Hoylu arbetade för att etablera återförsäljare partners som säljer Hoylus lösningar på marknaden. Dessa 

partners är geografiskt spridda för att ge täckning och markstöd som ökar våra försäljningsinsatser. Partners har 

tillhandahållits en webbaserad portal med användardokumentation, manualer, videor, träningsmaterial, bilder 

och annat. Dessa partner bidrog till att ge löpande intäkter och kommer att förbli en viktig del av Hoylus 

försäljningsstrategi framöver. 

Aktiva partner under årets gång inkluderar: 

• ATEA 

O DENMARK 

O SWEDEN 

O NORWAY 

• BAT UNIVERSAL 

• BENE 

• BIGSCREEN 

• CONNECTION 

• DAV-IT 

• DEC ITALIA 

• DEKOM 

• INFORMATIONSTEKNIK 

• IT-SERVE 

• ITOCHU/CTC 

• MACOM 

• MEVIS 

• MSD 

• POLYMEDIA 

• PROTON 360 

• SCHIAVELLO 

• SHORELIGHT 

• SMARTWALL 

• VIDELIO 

• WIPPLE 

• ZIO 

 

OEM / TEKNIKPARTNERS 

Hoylu arbetade för att etablera maskin- och teknikpartners som kan utvidga vårt fotavtryck till nya områden 

samtidigt som vi begränsar investeringar och distribution av hårdvara. Dessa partners har fått utbildning för att 

förstå och hjälpa till med försäljningen av Hoylu-produkter, och i de flesta fall ge djup nivåintegration i 

enheterna. Dessa partners har valts för att möjliggöra globala distributionsmöjligheter och visa Hoylu-

produkter till deras bästa förmåga. 

Etablerade partnerskap omfattar: 

• LG ELECTRONICS 

• CORETRONICS 

• OPTIMA 

• BIMOBJECT 

• NEC ELECTRONICS 

• VIVITECH 

• ANOTO 

• NEO PEN 
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Styrelsen 

 

Mats Andersson 
Ordförande 
Sedan: 2016 
 
Sysselsättning: Strategisk 
rådgivare 
 
Shareholding Hoylu:  
226,104 aktier och 52,508 
syntetiska optioner 

Stein Revelsby 
Styrelseledamot/VD 
Sedan: 2016 
 
Sysselsättning:  
VD Hoylu 

 
Aktieinnehav Hoylu:  
318,975 aktier och 
625,900 syntetiska 
optioner  

Jon Ullmark 
Styrelseledamot 
Sedan: 2016 
 
Sysselsättning:  
Area Manager på Semcon 
och styrelseledamot i 
Dafo Brand Aktiebolag 
 
Aktieinnehav  
18,273 aktier och 76,546 
syntetiska optioner 
 

Anna Anderberg 
Styrelseledamot 
Sedan: 2017 
 
Sysselsättning:  
Enterprise Director of 
Botkyrka Municipality, 
Retail Director of Fabege 
 
Aktieinnehav 
40,000 syntetiska 
optioner 
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Ledningsgrupp 

   

Stein Revelsby 
Styrelseledamot, CEO 
Sedan 2016 
Tidigare uppdrag: Member of 
the Board of Cenium AS, 
Virtualworks Inc. Member of 
the Board and CEO of Anoto 
Group (publ) 
Aktieinnehav Hoylu:  
318,975 aktier och 625,900 
syntetiska optioner 

Karl Wiersholm 
CFO 
Sedan 2016 
Tidigare uppdrag: 
Member of the Board of Anoto, 
Inc. CFO of Anoto Group AB, 
Athletic DNA, Inc., Doyenz, Inc. 
and Xevo, Inc. 
Aktieinnehav Hoylu:  
293,975 aktier och 227,950 
syntetiska optioner 

Travis Beaven 
Chief Product Officer 
Sedan 2017 
Tidigare uppdrag: 
Founder Creative Minds LLC; 
Chief Product Officer, Xevo, 
Inc. and various roles at 
Microsoft Corporation 
Aktieinnehav Hoylu:  
293,975 aktier och 187,950 
syntetiska optioner 
 
 

  

 

Neil Fishman 
Chief Engineer  
Sedan 2017 
Tidigare uppdrag: 
Vice President of Engineering, 
Xevo, Inc.. Software Engineering 
Lead, XBox Store, Microsoft 
Corporation 
Aktieinnehav Hoylu:  
295,233 aktier och 190,466 
syntetiska optioner 

John Cary 
CIO 
Sedan 2017 
Tidigare uppdrag: 
Chief Technical Officer, Xevo, 
Inc. 
Aktieinnehav Hoylu:  
130,520 aktier och 341,040 
syntetiska optioner 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Hoylu AB (publ.), med organisationsnr 559084-6381, får härmed avge 

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret den 18 oktober 2016 - 31december 2017

  

KONCERNSTRUKTUR 

Hoylu AB, med säte i Malmö, Skåne, är moderbolag I koncernen.  Utöver att utföra koncernövergripande 

funktioner till sina dotterbolag innefattar Hoylu AB: s verksamhetsaktiviteter försäljning och marknadsföring 

inom Europa och EMEA. 

Hoylu, Inc. är ett helägt dotterbolag till Hoylu AB med säte i USA. Hoylu, Inc. har verksamhetskontor i Los Angeles, 

Seattle och Boston och ansvarar för Hoylus produkthanterings- och mjukvaruutvecklingsaktiviteter samt Hoylu s 

försäljnings- och marknadsföringsinsatser i Amerika och APAC. 

Hoylu GmbH (s.k w'inspire GmbH) är ett helägt dotterbolag till Hoylu AB med säte i Österrike. Hoylu GmbH´s 

verksamhet är support och underhåll av mjukvaran som Hoylu förvärvade från w'inspire GmbH. 

Hoylu Intressenter AB, är ett helägt dotterbolag med säte i Norrköping. Hoylu Intresssenter AB´s verksamhet är 

att inneha teckningsoptioner för vidare försäljning till koncernens medarbetare. 

I fortsättningen hänvisar vi till de olika enheter som ingår i Hoylu företagsstruktur som "Hoylu" eller "Hoylu 

Group", om inte annat anges.  

VERKSAMHETEN 

Hoylu är en innovativ och banbrytande leverantör med lättanvänd programvara som möjliggör realtidssamarbete 

på ett sätt som gör att företag kan planera, montera och utvecklas med fokus på att berika användarupplevelsen. 

Hoylus mjukvaruutbud, Hoylu Suite, levererar en omfattande uppsättning personliga digitala arbetsytor för att 

göra det möjligt för team att arbeta var som helst med vilken enhet som helst och  med större glädje i större 

branscher inkluderat teknik, läkemedel, byggande, tillverkning, resor, hotel, grafisk design och många fler. 

Hoylu -Suite: 

-  Gör det möjligt för användare att skapa och dela arbetsytor för skisser, ritning, markering och formatering 

av dokument, bilder, videolänkar och andra typer av innehåll på en oändlig duk. 

-  Byggs för att vara lätt att använda och engagera medarbetare i målet att öka produktiviteten och förenkla 

arbetsprocesser för team och personer inom flera discipliner, samtidigt som man arbetar i samma rum eller 

på flera platser.  
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AKTIER OCH AKTIEÄGARE 

Antal emitterade Hoylu-aktier vid årets utgång var 11,299,999. Enligt statistik från Euroclear Sweden AB uppgick 

antalet aktieägare per den 31 december 2017 till 684.    

Bolagets största aktieägare per den 31 december 2017, var Fougner Invest AS, med ett innehav på 11% procent 

av rösterna och kapitalet.  

ANSTÄLLDA 

Hoylu Group hade 24 anställda per den 31 december 2017. 19 i USA och 5 i EU.  

KOMMENTARER TILL RAPPORTEN PÅ TOTAL RESULTATET 

- Årets nettoomsättning MSEK 27.3. 

- Hoylus bruttoresultat för perioden uppgick till 18,7 MSEK och bruttomarginalen var 68 procent. 

- Driftskostnader exklusive kostnader relaterade till immateriella tillgångar, avskrivningar och 

valutakursvinster (förluster) för perioden uppgick till 35,3 MSEK. 

- Hoylu kapitaliserade sina investeringar i produktutvecklingsinsatser som hör samman med Hoylu's 

Anytime Collaboration and Insight-produkter. Totalt uppgick produktutvecklings kostnaden till 9,1 MSEK 

under perioden. 

- Resultatet före avskrivningar och avskrivningar (EBITDA) uppgick under perioden till -19,4 MSEK. 

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,2 MSEK. 

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN SAMT KASSAFLÖDESANALYS 

- Summa tillgångar vid periodens utgång var MSEK 55.4.  

- Summa skulder vid periodens utgång var MSEK 28.1.  

- Eget kapital vid periodens utgång uppgick till  MSEK 27.3. 

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -12,7 MSEK. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten under perioden uppgick till -22,5 MSEK. Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 39,7, inklusive netto från emissioner om 34,0 

MSEK. Kassaflödet för perioden uppgick till 4,5 MSEK. Avslutande kassa vid årsskiftet uppgick till 4,5 

MSEK. 

PRODUKTUTVECKLING 

Hoylus produktutvecklingsinsatser är inriktade på att utveckla Anytime Collaboration and Insight-produkter, 

liksom att migrera Hoylu Suite-produkterna från Windows till webben. 

De totala produktutvecklingskostnaderna uppgick under perioden till 10,8 MSEK. 
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Hoylu aktiverade produktutvecklingskostnader på 9,1 MSEK under perioden. Inklusive kapitaliseringen uppgick 

Hoylus produktutvecklingskostnader för perioden till 20,2 MSEK motsvarande 42 procent av de totala 

rörelsekostnaderna. 

TVISTER 

Hoylu har inga juridiska tvister. 

MILJÖ 

Hoylu bedriver ingen verksamhet som är tillståndspliktig.  Ingen enhet är miljöcertifierad.  

LIKVIDITET OCH FINANSIELLA RISKER 

Hoylus likvida tillgångar, som kassa ock bankkonton, uppgick vid utgången av 2017 till 4,5 MSEK. 

I januari genomförde bolaget en riktad emission av 5,0 miljoner aktier till 5,0 kronor, i juli genomförde bolaget 

en riktad emission av 1 699 999 miljoner aktier till 3,50 kronor och utgav samtidigt konvertibla lån om 5,0 MSEK. 

I september genomförde bolaget en riktad emission av 1 miljon aktier till 3,57 kronor. Aktierelaterade emissioner 

och konvertibla skuldebrev gav bolaget totalt 38,9 MSEK efter emissionskostnader, varav 10 MSEK i kontanter 

användes för förvärv av We-Inspire och investeringen i VR Global. I december beslutade Hoylu att inleda en riktad 

emission av upp till 2 844 006 aktier till ett genomsnitt per aktiekurs om 5,56 kronor. 

Trots att Hoylu räknar med fortsatt stark tillväxt år 2018 är det svårt att förutsäga intäkter från månad till månad. 

Hoylu arbetar med stora globala företag och försäljningscykler tenderar att vara längre när affärsstorlekarna är 

större. Kortsiktigt fram till dess att Hoylu når break-even kommer  det att behövas fortsatt extern finansiering 

och bolaget utvärderar därför flera alternativ, inklusive kortfristiga brygg-lån, konvertibla lån och nyemissioner. 

Baserat på erfarenheter från finansieringsinsatser under de senaste tolv månaderna anser Hoylus styrelse och 

ledning att det  finns goda möjligheter att säkerställa finansiering vid behov. Bolagets styrelse kommer att besluta 

om storleken på kapitalbehov och finansieringsalternativ för de kommande kvartalen före utgången av andra 

kvartalet. 

VALUTAEXPONERING   

Hoylu bedriver huvudsakligen sin försäljning internationellt och majoriteten av faktureringen sker i EUR och USD 

och Hoylus kostnader är i SEK, USD och EUR. Marginaler och resultat är känsliga för valutafluktuationer, främst 

mot euron och amerikanska dollar där bolaget har större delen av sina intäkter. Styrelsen anser att fördelningen 

mellan Hoylus operativa valutor ger en tillräcklig balans i exponeringen i utländsk valuta och att bolaget därför 

inte ska säkra valutaflöden.  

År 2017 var 58 procent av den totala inkomsten i EUR och 40 procent i USD. 
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KREDIT-RISKER   

Hanteringen av kreditrisker kan delas upp i kommersiella risker och finansiella risker. Utöver gjorda avdrag för 

befarade kundförluster per balansdagen har ingen kommersiell kreditrisk identifierats. Den finansiella 

kreditrisken hanteras som en del av Hoylus finanspolicy. 

FÖRSÄKRINGSRISKER    

Hoylus försäkringsskydd granskas årligen med avseende på traditionell företagsförsäkring för egendom, ansvar, 

resor m.m. 

PERSONAL-POLICY    

För att realisera Hoylus affärsidéer, förlitar vi oss på en mängd kompetenta medarbetare som helhjärtat är 

engagerade i sitt arbete och som har en god förståelse för kommunikation mellan människor från olika kulturer 

och bakgrunder. Vi strävar efter att ta till vara alla medarbetares kompetenser på bästa möjliga sätt. Ingen 

anställd skall under några som helst omständigheter diskrimineras. Hoylu tillämpar en tydlig politik för 

jämställdhet, lika möjligheter och diskriminering. Hoylu uppmuntrar starkt en miljö av respekt och ärlighet, med 

öppen och tydlig kommunikation mellan alla parter som är involverade i Hoylus verksamhet. 

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

  

Ersättning till VD och ledande befattningshavare 2017 framgår av not 6, "Löner och andra ersättningar till 

anställda". Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den 

totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, 

eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla 

aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram.  Styrelsen har föreslagit till årsstämman att riktlinjerna för 

ersättning till ledande befattningshavare förblir oförändrade år 2018. 

 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

 

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp (SEK) 2017 

 
Balanserat resultat 0 

 Fritt eget kapital 

 Årets resulat 

39 108 135 

(9 052 311) 

Total 30 055 824 

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 30 055 824 kronor överförs i ny räkning: 

 Balanseras i ny räkning 30 055 824 



RESULTATRÄKNING 

 

Page 14 

Resultaträkning 

  

 

 

Hoylu Group Moderbolaget

18-Okt-2016 18-Okt-2016

TSEK Not 31-Dec-2017 31-Dec-2017

Nettoomsättning 27,322 13,430

Kostnad för så lda  varor/tjänster -8,632 -4,289

Bruttoresultat 18,690 9,140

Försä l jningskostnader 4, 5, 6, 8 -18,301 -6,969

Adminis trationskostnader 4, 5, 6, 8 -8,764 -5,058

Forsknings- & utveckl ingskostnader 4, 5, 6, 8 -10,848 -3,131

Övriga  rörelsekostnader * -3,014 -3,003

Rörelseresultat -22,237 -9,022

Finans iel la  intäkter 7 0 287

Finans iel la  kostnader 7 -435 -383

Valutakursvinst 66 66

Resultat före skatt -22,606 -9,052

Skatt på  årets  resultat -31 0

Årets resultat -22,638 -9,052

Nyckeltal

Bruttomarginal 68.4% 68.1%

Rörelsemarginal Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -2.76 -1.10

Antal  aktier, vägt årsgenomsnitt efter utspädning 8,195,370 8,195,370

* Inklusive kostnader relaterade till IPO (juridisk och finansiell)
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Balansrapport 
 

 

Hoylu Group Moderbolaget

TSEK Not 31-Dec-17 31-Dec-17

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgi fter för utveckl ingsarbeten 9 9,311 0

Goodwi l l 10 8,334 4,627

Programvara 11 6,913 0

Varumärke 12 2,348 2,244

Övriga  immateriel la  ti l lgångar 13 576 568

Summa immateriella anläggningstillgångar 27,482 7,439

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 14 1,960 1,060

Summa materiella anläggningstillgångar 1,960 1,060

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i  koncernföretag 15 0 12,420

Andra  långfris tiga  värdepappers innehav 16 6,137 0

Andra  långfris tiga  fordringar 345 40

Summa finansiella anläggningstillgångar 6,482 12,460

Summa anläggningstillgångar 35,923 20,959

Omsättningstillgångar

Varulager 1,826 1,409

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10,819 7,519

Övriga  fordringar 1,841 1,090

Fordringar hos  koncernföretag 0 31,252

Förutbeta lda  kostnader & upplupna intäkter 491 412

Summa kortfristiga fordringar 13,151 40,273

Kassa  och bank 4,529 3,990

Summa omsättningstillgångar 19,506 45,672

SUMMA TILLGÅNGAR 55,429 66,630

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapita l 18 932 932

Fri tt eget kapita l 18 39,108 39,108

Balanserad vinst inkl  årets  resul tat 19 -24,066 -9,052

Ej regis trerat kapita l 11,306 11,306

Summa eget kapital 27,279 42,293

Långfristig skulder

Långfris tiga  räntebärande skulder 17 5,000 5,000

Andra  långfris tiga  skulder 15 0

Summa långfristig skulder 5,015 5,000

Kortfristiga skulder

Kortfri s tiga  räntebärande skulder 11,516 9,457

Skulder ti l l  koncernföretag 0 1,106

Leverantörsskulder 9,428 7,191

Övriga  skulder 134 95

Upplupna kostnader och förutbeta lda  intäkter 2,057 1,489

Summa kortfristiga skulder 23,136 19,337

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55,429 66,630
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Kassaflödesanalys 

  

 

Hoylu Group Moderbolaget

18-Okt-2016 18-Okt-2016

TKEK 31-Dec-2017 31-Dec-2017

Rörelseresultat -22,237 -9,022

Avskrivningar på  anläggningsti l lgångar 2,841 988

Erhål len ränta 0 287

Betald ränta -435 -383

Betald skatt -31 0

Valutakursvinst 66 66

Inci tamentsprogram 124 0

Valutakursdi fferens -1,553 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet
-21,225 -8,065

Förändring av rörelsefordringar -13,151 -38,194

Förändring av varulager -1,426 -1,009

Förändring av rörelseskulder 23,136 19,337

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,667 -27,930

Förvärv av immateriel la  ti l lgångar -14,052 -934

Förvärv av materiel la  anläggningsti l lgångar -1,941 -851

Förvärv av finans iel la  anläggningsti l lgångar -6,482 -5,952

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22,476 -7,737

Summa kassaflöde före finansiering -35,143 -35,668

Nyemiss ion 34,020 34,020

Förändring av långfris tiga  skulder 5,652 5,638

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39,672 39,657

Årets kassaflöde 4,529 3,990

Likvida  medel  vid årets  början 0 0

Likvida medel vid årets slut 4,529 3,990
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Förändringar i eget kapital 

 

 

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - HOYLU GROUP

TSEK

Ingående balans 18 oktober 2017 0 0 0 0 0

Resultat vid periodens  utgång 31 december 2017 -22,638 -22,638

Inci tamentsprogram 124 124

Valutakursdi fferens -1,553 -1,553

Insättning av aktiekapita l 100 0 100

Nyemiss ion 200 24,680 24,880

Förvärv – We-inspire 24 3,416 3,440

Konvertibla  skuldebrev – Nada Yada 352 148 500

Förvärv – Creative Minds 33 2,047 2,080

Nyemiss ion 140 5,330 5,470

Nyemiss ion 82 3,488 3,570

Nyemiss ion 11,306 11,306

Utgående balans 31 december 2017 932 11,306 39,108 -1,553 -22,513 27,279

Eget kapitalAktiekapital

Pågående 

emission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel inkl 

årets resultat

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET

TSEK

Ingående balans 18 oktober 2017 0 0 0 0 0

Resultat vid periodens  utgång 31 december 2017 -9,052 -9,052

Insättning av aktiekapita l 100 0 100

Nyemiss ion 200 24,680 24,880

Förvärv – We-inspire 24 3,416 3,440

Konvertibla  skuldebrev – Nada Yada 352 148 500

Förvärv – Creative Minds 33 2,047 2,080

Nyemiss ion 140 5,330 5,470

Nyemiss ion 82 3,488 3,570

Nyemiss ion 11,306 11,306

Utgående balans 31 december 2017 932 11,306 39,108 -9,052 42,293

Bundet eget kapital

Pågående 

emission

Fritt Eget  

kapital

Balanserade 

vinstmedel inkl 

årets resultat Eget kapital
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

NOT 1  BOLAG    

Hoylu AB, med säte i Malmö, Skåne, är moderbolag I koncernen.  Utöver att utföra koncernövergripande 

funktioner till sina dotterbolag innefattar Hoylu AB: s verksamhetsaktiviteter försäljning och marknadsföring 

inom Europa och EMEA. 

Hoylu, Inc. är ett helägt dotterbolag till Hoylu AB med säte i USA. Hoylu, Inc. har verksamhetskontor i Los Angeles, 

Seattle och Boston och ansvarar för Hoylus produkthanterings- och mjukvaruutvecklingsaktiviteter samt Hoylus 

försäljnings- och marknadsföringsinsatser i Amerika och APAC. 

Hoylu GmbH (s.k w'inspire GmbH) är ett helägt dotterbolag till Hoylu AB med säte i Österrike. Hoylu GmbH 

förvaltar stöd och underhåll av mjukvaran Hoylu förvärvad från w'inspire GmbH. 

Hoylu Intressenter AB, är ett helägt dotterbolag med säte i Norrköping. Hoylu Intresssenter AB funktion är endast 

att hålla personal och teckningsoptioner. 

NOT 2  REDOVISNINGSPRINCIPER   

Koncernens och moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1 (K3) 

Årsredovisningen och koncernårsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 20 april 

2018. Koncernens rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning, samt moderbolagets 

resultaträkning och balansräkning, är föremål för fastställelse av bolagsstämman den 16 maj 2018 

TILLÄMPADE VÄRDERINGSPRINCIPER   

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vad gäller värdering av vissa 

finansiella instrument som är värderade till verkligt värde. Moderbolagets funktionella valuta, svenska kronor 

(SEK), är också rapportvaluta för koncernen.  

Nedan följer en sammanfattning av de redovisningsprinciper som används av koncernen. 

Redovisningsprinciperna har, med de undantag som beskrivs, tillämpats konsekvent för samtliga redovisade 

perioder i koncernens finansiella rapporter. 

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNREDOVISNINGEN. 

KONCERNREDOVISNINGEN     

I koncernredovisningen konsolideras Hoylu AB och alla dotterbolagens verksamheter fram till och med den 31 

december 2017.  Dotterbolag är alla bolag i vilka Hoylu AB har rätten att utforma företagets finansiella och 

operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.  Hoylu AB uppnår och utövar bestämmande inflytande 

genom att inneha över hälften av rösterna.  Även företag för särskilt ändamål konsolideras om Hoylu AB har ett 
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bestämmande inflytande, oavsett om det finns en ägarandel eller inte.  Alla dotterbolag samma balansdag som 

moderbolaget förutom Hoylu GmbH som har balansdag den 30 juni, dock har alla bolag konsoliderats per den 

31 december och tillämpar Hoylus värderingsprinciper. 

Koncernredovisningen upprättas i svenska kronor, som också är Hoylu AB:s redovisningsvaluta.  Resultat för 

dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det datum 

avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt. Minoritetsintressen, som redovisas som en del av eget 

kapital, representerar den andel av ett dotterbolags resultat och nettotillgångar som inte innehas av Hoylu.  

Hoylu fördelar nettoresultatet för dotterbolagen mellan Hoylu AB:s ägare och minoriteten baserat på deras 

respektive ägarandelar. Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotterbolag har justerats där så 

krävs för att säkerställa överensstämmelse med Hoylus redovisningsprinciper 

ELIMINERING AV KONCERNINTERNA TRANSAKTIONER    

Alla interna transaktioner inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Interna transaktioner avser intern 

försäljning, orealiserade internvinster, interna mellanhavanden, under året lämnade aktieägartillskott till 

koncernföretag och årets nedskrivning av andelar i koncernföretag 

FÖRVÄRVSMETOD    

Hoylu tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv, innebärande att det redovisade värdet av 

Hoylu AB:s andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot dotterföretagets egna kapital vid 

förvärvet.  

Hoylu AB upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Hoylus anskaffningsvärde, dels 

andelarna, dels för dotterföretagens tillgångar, avsättningar, och skulder. Rörelseförvärvet redovisas i koncernen 

från och med förvärvstidpunkten.   

GOODWILL   

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av 

förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. 

AVSKRIVNINGAR   

Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade nyttjande perioden. Avskrivning 

påbörjas när tillgången kan användas. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande 

nyttjandeperioder används: 

Balanserade utvecklingsutgifter:  5 år 

Goodwill:   10 år 

Goodwill skrivs för närvarande av över längre tid än 5 år, då den hänför sig till ett inkråmsförvärv där Hoylu AB:s 

del av den aktiva kärnan för verksamheten förvärvades. 
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OMRÄKNING AV UTLANDSVERKSAMHETER   

Vid konsolidering omräknas tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och under 

värden, till SEK enligt balansdagens kurs.  Intäkter och kostnader omräknas till SEK enligt en genomsnittlig kurs 

under rapportperioden vilket utgör en approximation av transaktionskursen.  Valutakursdifferenser som uppstår 

vid omräkning av utlandsverksamheten redovisas i eget kapital. 

VÄRDERINGSPRINCIPER RESULTATRÄKNINGEN 

INTÄKTER  

Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten 

Nettoomsättning.  Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor 

som levererats och tjänster som utförts, d.v.s. till försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och 

liknande prisavdrag samt mervärdeskatt.  Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i Hoylu AB:s intäkter. 

FÖRSÄLJNING AV VAROR    

Försäljningen av varor redovisas när Hoylu har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 

med varornas ägande till kunden, varorna har levererats till kund och de utgifter som uppkommer till följd av 

transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  Intäkter från försäljningen av varor som inte har några 

betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans. 

FINANSIELLA KOSTNADER  

Finansiella kostnader utgörs av räntekostnad på upplåning, effekten av att upplösa nuvärdet av avsättningar, 

omvärderingsförluster på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och 

nedskrivning av finansiella tillgångar. Lånekostnader redovisas i resultaträkningen med effektivräntemetoden 

utom i den utsträckning de direkt hänför sig till förvärvet, uppförandet eller produktionen av tillgångar som det 

tar en betydande tid att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, i vilket fall de läggs till kostnaden.  

Kursvinster och kursförluster redovisas netto. 
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VÄRDERINGSPRINCIPER BALANSRÄKNINGEN 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 

nedskrivningar. Anskaffningsvärdet inkluderar inte låneutgifter. 

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 

Hoylu bedriver utvecklingsprojekt för att utveckla koncernens kommersiella produkter Hoylu Insight och Hoylu 

Suite.  Utgifter som är direkt hänförliga till ett utvecklingsprojekts utvecklingsfas redovisas som immateriell 

anläggningstillgång förutsatt att de uppfyller följande krav: 

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas 

- Hoylu har för avsikt att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den. 

- Hoylu har förutsättningar att använda eller sälja tillgången. 

- Det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar 

- Det finns tillräckliga resurser att färdigställa tillgången och använda eller sälja den. 

- Utvecklingsutgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer. 

Anskaffningsvärdet för balanserade utgifter inkluderar utgifterna för tillgångens framtagande. Direkt hänförliga 

utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingen samt direkta utgifter för externa 

konsulter. 

Företaget beräknar hänförliga personalkostnader genom att följa upp nedlagda mantimmar per 

utvecklingsprojekt.  Utgift per mantimma värderas till faktiskt månadslön samt uppskatta lönebikostnad inklusive 

pension omräknad till timbasis. 

Det redovisade värdet för alla utvecklingsprojekt som aktiveras omvärderas av företagsledningen närhelst det 

fastställs att det redovisade värdet är högre än uppskattat verkligt värde görs en nedskrivning över 

resultaträkningen. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar redovisas initial till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive 

utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. I 

anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, 

installation, montering och konsulttjänster. 

Materiella anläggningstillgångar värderas därefter till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och 

nedskrivningar. 
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AVSKRIVNINGAR    

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens avskrivningsbara belopp 

över dess nyttjande period och påbörjas när tillgången tas i bruk.  Avskrivningen görs linjärt. 

Följande nyttjande perioder tillämpas: 

Balanserade utvecklingsutgifter   5 år 

Goodwill    10 år 

Programvara    5 år 

Varumärke    5 år 

Övriga immateriella tillgångar   10 år 

Inventarier     3-5 år 

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att ett tillgångsvärde är lägre 

än dess redovisade värde. Finns en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde.  Om 

återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.  

BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNING   

Immateriella och materiella anläggningstillgångar tas bort vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida 

ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången eller komponenten. 

När immateriella och materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden 

mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 

Övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. 

LEASING    

Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående, antingen som finansiell eller operationell. Samtliga 

leasingavtal inom Hoylu klassificeras som operationell leasing. 

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA  

Monetära poster I utländsk valluta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som 

uppkommer redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelserelaterade fordringar 

och skulder i utländsk valuta redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Realiserade 

valutakursvinster kan uppkomma vid betalning av kundfaktura.  Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas 

under rubriken Resultat från finansiella poster. 
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FINANSIELLA INSTRUMENT 

Koncernens finansiella instrument består huvudsakligen av kortfristiga fordringar, likvida medel, långfristiga 

fordringar, finansiella investeringar, räntebärande skulder och kortfristiga skulder. 

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN ÖVER FINANSIELL STÄLLNING.
  

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell ställning när bolaget blir part enligt 

instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet 

föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över 

finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 

föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.  

En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller 

eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas 

bort från rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläckts. 

Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.  

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport över finansiell 

ställning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera 

posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring 

av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva 

eller avyttra tillgången. 

KLASSIFICERING OCH VÄRDERING    

Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets 

verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som 

tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde 

exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat 

utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas 

efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan  

LIKVIDA MEDEL    

Likvida medel består av kassamedel och kortfristiga placeringar. En kortfristig placering klassificeras som likvida 

medel om den lätt kan omvandlas till kassamedel till ett känt belopp och om den är utsatt för endast en obetydlig 

risk för värdefluktuationer. 
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LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR  
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, med fasta eller fastställbara 

betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde 

med hjälp av effektivräntemetoden, med avdrag för eventuella nedskrivningar. 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR / SKULDER VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET
  

Hoylu hade inga derivat under perioden och Hoylu har inga utestående derivat på balansdagen. 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS  
Finansiella tillgångar som kan säljas är finansiella tillgångar som inte är derivat, som antingen identifierats som 

tillgängliga för försäljning, eller som inte klassificerats till någon av de andra kategorierna. De ingår i 

omsättningstillgångarna, och företagsledningen avser inte att avyttra investeringen inom 12 månader efter 

rapportperioden. 

ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER  
Lån och övriga finansiella skulder, till exempel kortfristiga skulder, ingår i denna kategori.  Skulderna värderas till 

upplupet anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden 

VARULAGER 

Varulager, bestående av färdiga produkter samt kritiska komponenter, har värderats till det lägsta av 

anskaffningsvärdet enligt först-in, först-ut principen (FIFO) respektive nettoförsäljningsvärde (lägsta värdets 

princip). Anskaffningsvärdet inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport 

av dem till deras nuvarande plats och skick. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR 

Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till 

anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. 

Kortfristiga ersättningar värderas till det konterade beloppet som Hoylu förväntas betala till följd av den 

outnyttjade rättigheten. 

ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING 

Hoylu tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika avgiftsbestämda 

planer. Förmånsbestämda planer förekommer ej. 
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AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER 

Hoylu betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för 

enskilda anställda. Hoylu har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver 

betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten 

utförs. 

EGET KAPITAL 

EGET KAPITAL 

Alla transaktioner med Hoylu AB’s ägare redovisas separat i eget kapital. 

Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en bolagsstämma 

före balansdagen. 

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR 

AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar för produktgarantier, legala processer, förlustkontrakt eller andra krav redovisas när Hoylu har en 

legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser 

kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten 

eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara ovisst. 

Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten. 

Avsättningar värderas initialt till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga 

förpliktelsen, baserat på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga på balansdagen. Avsättningar 

diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. 

Eventuell gottgörelse som Hoylu är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part, avseende 

förpliktelsen, redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den 

hänförliga avsättningen. 

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningen 

omprövas varje balansdag. Justeringar redovisas i resultaträkningen. 

EVENTUALFÖRPLIKTELSE 

Som eventualförpliktelse redovisas: 

- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att 
en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom Hoylus kontroll, inträffar eller uteblir, eller 

- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 
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INKOMSTSKATTER 

Inkomstskatt utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen 

utom då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i 

eget kapital. 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas i de 

fall det finns en legal kvittningsrätt. 

AKTUELL SKATT 

Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 

enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 

UPPSKJUTEN SKATT 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser.  

Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader 

mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga 

underskott. 

Ingen avsättning görs för uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig till innehav i dotterföretag 

eftersom Hoylu kan styra tidpunkt för återföring av de temporära skillnader och en sådan återföring inte kommer 

ske inom en överskådlig framtid. Ingen avsättning görs dock för uppskjuten skatt vid den första redovisningen av 

goodwill. 

Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i 

framtiden använda outnyttjade förlustavdrag. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder värderas baserat på hur Hoylu förväntar sig att återvinna/reglera 

det redovisade värdet på motsvarande tillgång/skuld. Värdering görs utan diskontering och enligt de skattesatser 

och skatteregler som är beslutade på balansdagen. En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp 

som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket 

omprövas per varje balansdag. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen endast i den 

utsträckning att det finns faktorer som övertygande talar för att tillräcklig skattepliktig överskatt kommer att 

finnas i framtiden.  



REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

 

Page 27 

REDOVISNING AV KASSAFLÖDE  

Kassaflödesanalyser upprättas enligt indirekt metod, vilken innebär att resultat efter finansiella poster justeras 

för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och 

kostnader som hänförs till investeringsverksamhetens kassaflöden. 

UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE 

Vad gäller transaktioner med närstående hänvisas till Not 6 " Löner och ersättningar" och Not 20 "Närstående". 

Några andra närståendetransaktioner har inte förekommit. 
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Betydande bedömningar och uppskattningar 

NOT 3 BETYDANDE BEDÖMNINGAR OCH OSÄKERHET I UPPSKATTNINGEN 

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade 

redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar 

redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där sådana 

uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för Hoylu, och som därmed kan påverka resultat- och 

balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan. 

Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av Hoylus redovisningsprinciper som 

har den mest betydande effekten på de finansiella rapporterna. 

AKTIVERING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

UTVECKLINGSFASEN 

Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt avseende Anytime 

Collaboration, Insight, och webbaserat användargränssnitt, och bestämning av huruvida kraven för aktivering av 

utvecklingsutgifter är uppfyllda kräver bedömningar.  Efter aktivering övervakas huruvida redovisningskraven för 

utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om det finns indikationer på att de aktiverade utgifterna 

kan vara utsatta för en värdenedgång. 

Hoylu innehar balanserade utvecklingsutgifter som ännu inte färdigställts. Sådana utvecklingsutgifter 

nedskrivningsprövas årligen. För att kunna göra detta måste uppskattning göras av framtida kassaflöden 

hänförliga till tillgången eller den kassagenererande enhet som tillgången ska hänföras till när den är färdigställd. 

En lämplig diskonteringsränta ska också bestämmas för att kunna diskontera dessa beräknade kassaflöden.  

Bestämmande av diskonteringsränta är alltid behäftat med betydande bedömningar 

NEDSKRIVNINGAR 

För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande 

enhet baserat på förväntade framtida kassaflöde och med användning av en lämplig ränta för att kunna 

diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig 

diskonteringsränta. 

NYTTJANDEPERIODER FÖR AVSKRIVNINGSBARA TILLGÅNGAR 

Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för 

avskrivningsbaratillgångar. Osäkerheten i dessa bedömningar beror på teknisk inkurans som kan förändra 

användningen av tillgången ifråga  
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REDOVISNING AV UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR 

Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras på en bedömning av 

sannolikheten av Hoylus framtida skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas. 

Dessutom krävs väsentliga överväganden vid bedömning av effekten av vissa rättsliga och ekonomiska 

begränsningar eller osäkerheter i olika jurisdiktioner. 

Då Hoylu historiskt redovisat förluster har styrelsen beslutat att redovisa en uppskjuten skattefordran först när 

övertygande bevis föreligger och som styrker att det ackumulerade taxerade underskottet kan avräknas mot 

framtida skattepliktiga överskott. 

KUNDFORDRINGAR 

Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget. Därmed görs en detaljerad och 

objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen. 

Reserven för osäkra kundfordringar baseras på en bedömning om kundernas betalningsförmåga och är med 

naturlighet svåra att uppskatta. I samband med att årsredovisningen upprättas görs en särskild prövning av 

koncernens kundfordringar, vilket sker post för post. 
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Noter 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 

NOT 4  MEDELTALET ANSTÄLLDA 

 

NOT 5  KÖNSFÖRDELNING 

Av styrelsens ledamöter är 1 kvinna och 3 män. 

Av ledande befattningshavare inklusive VD är 5 män. 

NOT 6  LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

 

Kostnader som redovisas för ersättning till  

anställda delas upp enligt följande: Hoylu Group                             Moderbolag 

 
 Ersättningar - styrelse  0   0 

 Löner - VD  1 906   0 

 Löner – Ledning  5 175   0 

 Löner övriga anställda  14 401   1 074 

Total  21 482   1 074 

2017 OPTIONSPLAN – SYNTETISKA OPTIONER 

Medarbetarna och några av de långsiktiga konsulterna har fått syntetiska optioner i Hoylu AB vilket kommer att 

leda till en bonusutbetalning till anställda för varje syntetisk option som hålls i den utsträckning priset per aktie 

i Hoylu AB överstiger 7,00 kr per 31 mars, 2020, med det tillägget att optionsinnehavaren fortfarande är en 

anställd alternativ en tjänsteleverantör till Hoylu vid bonusbetalningen. 

NAME 

2017 

ANTAL ANSTÄLLDA 

2017 

VARAV  MÄN 

Hoylu AB   

 Sverige 3 2 

Hoylu Group   

 Österrrike 2 2 

 USA 19 16 

Totalt 24 20 
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Totalt finns totalt 842 000 syntetiska optioner, varav 250 000 innehas av VD, 160 000 innehas av ledningen, och 

80 000 innehas av styrelsens ledamöter. 

INVESTERING GJORD AV ANSTÄLLDA – SYNTETISKA OPTIONER 

I september 2017 godkände aktieägarna för Hoylu anställda utgivandet av syntetiska optioner för varje aktie i 

Hoylu AB-aktier som förvärvades. 

De syntetiska optionerna kommer att leda till en bonusbetalning till de anställda för varje syntetisk option som 

hålls i den utsträckning priset per aktie i Hoylu AB överstiger 7,14 kr per 31 mars 2020. 

Totalt finns 2 187 950 syntetiska optioner, varav 375 900 innehas av VD, 973 588 innehas av ledning, och 88 

754 hålls av styrelseledamöter. 

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER 

 

  

 

2017 

EXTERNA 

2017 

BOLAGS 

INTERNA 

2017 

TOTAL 

Hoylu AB    

 Ränteintäkter 0 287 287 

 Räntekostnader (383) 0 (383) 

Hoylu Group    

 Ränteintäkter 0 0 0 

 Räntekostnader (52) (287) (339) 

Totalt    

 Ränteintäkter 0 287 287 

 Ränteutgifter (435) (287) (722) 
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NOT 8  AVSKRIVNINGAR 

 

 

  

Avskrivningar Hoylu Group              Moderbolag 

Kostnad för sålda varor/tjänster 0 0 

Försäljningskostnader 1 010 988 

Administrationskostnader 1 370 0 

Forsknings - och utvecklingskostnader 501 0 

Totalt 2 881 988 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 

NOT 9  BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 

Hoylu kapitaliserar kostnader som direkt hänför sig till utvecklingsfasen för en ny produkt. 

 

Balanserade utvecklingsutgifter Hoylu Group               Moderbolag 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 

 Aktiverat arbete för egen räkning 9 442 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 442 0 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Årets avskrivningar (131) 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar (131) 0 

Redovisat värde 9 311 0 

 

NOT 10  GOODWILL 

Hoylu förvärvade Goodwill till följd av följande transaktioner som Hoylu genomförde under perioden: W'inspire 

GmbH (2 038 KSEK), Creative Minds LLC (2 000 KSEK) och Huddlewall-verksamheten (4 919 KSEK). 

Var och en av dessa förvärv är grundläggande och av yttersta vikt för Hoylus affärsverksamhet som förväntas ge 

Hoylu betydande fördelar i mer än 10 år, vilket innebär att Hoylu tillämpar en nyttjandeperiod på 10 år för 

nämnda Goodwill. 

Goodwill  Hoylu Group             Moderbolag 

      

Ingående anskaffningsvärden 0 0 

 Goodwill Förvärv 8 921 4 919 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 921 4 919 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Årets avskrivningar (586) (292) 

Utgående ackumulerade avskrivningar (586) (292) 

Redovisat värde 8 334 4 627 
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NOT 11  PROGRAMVARA 

 

Programvara                 Hoylu Group                  Moderbolag 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 
 Inköp 8 132 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 132 0 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Årets avskrivningar (1 220) 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar (1 220) 0 

Redovisat värde 6 912 0 

 

NOT 12  VARUMÄRKE 

 

Varumärke  Hoylu Group          Moderbolag 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 
 Varumärkesinköp 2 690 2 567 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 690 2 567 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Årets avskrivningar (342) (323) 

Utgående ackumulerade avskrivningar (342) (323) 

Redovisat värde 2 348 2 244 

 

NOT 13  ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 

Övriga immateriella tillgångar Hoylu Group           Moderbolag 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 
 INKÖP 668 660 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 668 660 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Årets avskrivningar (92) (92) 

Utgående ackumulerade avskrivningar (92) (92) 

Redovisat värde 576 568 
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NOT 14  INVENTARIER 

 

Materiella tillgångar  Hoylu Group                      Moderbolag 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 

 INKÖP 2 429 1 340 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 429 1 340 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

 Årets avskrivningar (469) (280) 

Utgående ackumulerade avskrivningar (469) (280) 

Redovisat värde 1 960 1 060 

 

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

Följande dotterbolag ingår i koncernen: 

 

NOT 16  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 

Hoylu har en konvertibel i VR Global, Inc., ett bolag baserat i New York. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav Hoylu Group                   Moderbolag 

Ingående ackulmulerade anskaffningsvärden 0 0 

 VR Global, Inc. – Konvertibel 6 137 0 

  

NAME SÄTE ORG.NUMMER 

ANTAL 

ANDELAR 

REDOVISAT 

VÄRDE 

Hoylu AB Sverige 559084-6381   

Hoylu, Inc. USA  100%  904  

Hoylu GmbH 
(aka w’inspire GmbH) Österrike 

 
100%  11 466 

Hoylu Intressenter AB Sverige 559116-2606 100%  50 

Totalt     12 420 
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NOT 17  LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER 

Långfristiga räntebärande skulder  Hoylu Group                     Moderbolag 

Ingående ackumulerade värden 0 0 

 Perioden 5 000 5 000 

Utgående ackumulerade värden 5 000 5 000 

Redovisat värde 5 000 5 000 

 

NOT 18  EGET KAPITAL- MODERBOLAG 

 

  

Datum Händelse

Ökning av 

antalet aktier

Totalt antal 

aktier

Ökning av 

aktiekapital 

Aktiekapital 

(SEK)

Kvotvärde 

(SEK)

Oct-16 Nybildning 10,000,000 10,000,000 100,000 100,000 0.0100

Dec-16 Reverse Split (4:1) -7,500,000 2,500,000 0 100,000 0.0400

Jan-17 Nyemission 5,000,000 7,500,000 200,000 300,000 0.0400

Jan-17 Nyemission - w'inspire 600,000 8,100,000 24,000 324,000 0.0400

Jan-17 Nyemission 8,800,000 16,900,000 352,000 676,000 0.0400

Feb-17 Ökning av antalet aktier -8,700,000 8,200,000 0 676,000 0.0824

Jun-17 Nyemission - Creative Minds 400,000 8,600,000 32,976 708,976 0.0824

Jul-17 Nyemission 1,699,999 10,299,999 140,146 849,122 0.0824

Nov-17 Nyemission 1,000,000 11,299,999 82,439 931,561 0.0824
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NOT 19  RESULTATDISPOSITION 

Följande resultatdisposition skall behandlas av årsstämman 

Resultatdisposition (SEK) 2017 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balanserat resultat 0 

 Fritt eget kapital 

 Årets resultat 

39 108 135 

(9 052 311) 

Totalt 30 055 824 

 

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 30 055 824 kronor överförs i ny räkning: 

 Balanseras i ny räkning (30 055 824) 



NOTER 

 

Page 38 

Övriga Noter 

NOT 20  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENSDE 

Följande ledande befattningshavare har till följd av utlåning som de har gjort till Hoylu, Inc fått skuldbrev enligt 

nedan. 

 

  Hoylu Group           Moderbolag 

Hoylu, Inc.har utställt följande skuldbrev: 
  

 Karl Wiersholm 1 250 0 

 John Cary 500 0 

Totalt 1 750 0 

 

NOTE 21  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

Inga väsentliga händelser har inträffat mellan balansdagen och dagen för denna finansiella rapport. 
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Underskrifter 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som tidigare nämnts, godkänts för utfärdande av styrelsen den 

20 april 2018. Hoylus resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål 

för fastställelse på årsstämman den 16 maj 2018. 

 

Malmö 20 april 2018 

 

 

 Stein Revelsby                                        Mats Andersson 

Styrelseledamot \Verkställande Direktör                                                                          Styrelseordförande 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Hoylu AB 
organisationsnummer 559084-6381 

 

 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Hoylu AB för räkenskapsåret 
2016-10-18 - 2017-12-31. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 10-39 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Upplysning av särskild betydelse 

 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamhet på styrelsens och verkställande 
direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen om 
bolagets likviditet och finansiella risker. Koncernens 
likvida tillgångar, i form av likvida medel, uppgick vid 
utgången av 2017 till 4,5 MSEK. Enligt bolagets 
beskrivning kommer bolaget att behöva finansiering 
kortsiktigt.  Baserat på styrelsens erfarenheter från 
finansieringsinsatser under de senaste tolv månaderna 
anser Hoylus styrelse och ledning att det finns goda 
möjligheter att säkerställa finansiering vid behov. Om 
bolaget vid behov misslyckas med att erhålla ny 
finansiering kan det ha en väsentlig påverkan på 
bolagets möjligheter till fortsatt drift. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. 

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

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

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

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

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

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 
våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Hoylu AB för räkenskapsåret 2016-10-18 - 2017-12-

31 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. 

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

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

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

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
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åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

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

 

Malmö den 20 april 2018 

Deloitte AB 

 

 

Per-Arne Pettersson 
Auktoriserad revisor 
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