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VD har ordet Teknologi a r idag en naturlig del av ma nga aspekter av va ra liv. Vi brukade ha teknologi pa  arbetsplatsen som var vida o verla gsen allt man kunde ta del av som vanlig konsument. Idag a r motsatsen sann. Innovationstakten fo r konsumentprodukter a r mycket ho gre a n fo r lo sningar a mnade fo r professionellt bruk, vilket har skapat en klyfta som beho ver bryggas. Fo retag so ker sa tt att accelerera den digitala transformationen da  detta direkt pa verkar konkurrenskraft och lo nsamhet. Hoylu har en ledande position och en produktportfo lj anpassad fo r sto rre organisationer som so ker lo sningar fo r att a stadkomma detta och o ka sin innovationsfo rma ga. Analog a lderdomlighet Ljud- och videokonferenssystem introducerades pa  marknaden fo r o ver trettio a r sedan med lo ften om effektivt samarbete pa  distans men trots detta a r det fortfarande sva rt att fa  till produktiva mo ten. I ma nga fall a r fortfarande dyra och ineffektiva resor det enda alternativet eftersom teknologin snarare skapar hinder och frustration a n fo rba ttrar upplevelsen. Bristen pa  sann innovation har gjort att ma nga fo retag snarare ga tt baka t, vilket har stor pa verkan pa  hastigheten med vilken produkter na r marknaden, o verfo ring av kunskap och produktiviteten fo r team. Samtidigt som vikten av en bra anva ndarupplevelse o kat till en dominant faktor fortsa tter a lderdomlig linja r mjukvara att driva fo ra ldrade processer och da liga arbetsflo den fo r stora delar av arbetskraften pa  ma nga fo retag. Om man tittar pa  vilket Fortune 500-fo retag som helst idag finner man fortfarande traditionella whiteboard-tavlor och Post-it-lappar trots alla initiativ till digitalisering. Att kunna koppla ihop ma nniskor och deras ide er a r grundla ggande fo r att skapa va rde och ha lla uppe takten som kra vs fo r att vara konkurrenskraftig idag. Att visa va gen Hoylu har valt ett na ra samarbete med ka nda ledande fo retag fo r att sto tta dem i sin digitala transformation. Dessa fo retag har fa tt inspiration och va gledning fra n Hoylu fo r att kunna definiera om sina arbetsflo den och processer utefter de nya mo jligheter som va ra lo sningar erbjuder. Va r o vertygelse a r att ett kommunikationsverktyg ma ste vara intuitivt och anva ndarva nligt, a ven fo r tva rvetenskapliga och geografiskt spridda team.  Vi erbjuder en gemensam plattform fo r att skapa, organisera och dela information och inneha ll i ba de realtid och fo r senare granskning. Detta ba de pa  individ- och gruppniva . Informationen a r alltid uppdaterad och riskerar aldrig att fo rloras sa  att arbetet snabbt kan a terupptas pa  nytt. Hoylus “Connected Workspaces™” a r utformade fo r att skapa delade digitala arbetsytor fo r individer och team som uppskattar friheten i att kunna va lja att jobba pa  stora projektorva ggar, interaktiva storbildsska rmar eller pa  olika personliga enheter som laptops, surfplattor eller telefoner.  Vi har fokuserat pa  att erbjuda en mycket sa ker teknisk lo sning som mo ter kraven de allra mest kra vande fo retagen sta ller pa  integritet och skydd av ka nslig och va rdefull data. “Connected Workspaces™” tilla ter realtidssynkronisering och kan anva ndas med alla olika ljud- och videokonferenssystem samt kopplas till andra typer av applikationer som beho vs i arbetet. De flesta mjukvarulo sningarna a r fortfarande byggda 
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fo r specialister med funktionsspa ckade anva ndargra nssnitt som skapar hinder fo r intuitiv och effektiv kommunikation. Va r produktvision a r ista llet ett enkelt och avskalat anva ndargra nssnitt som kan anpassas till olika anva ndarfall. Denna vision har visat sig ge genklang hos kunder som so ker va gar att fo rnya sina arbetssa tt och i Hoylu har de funnit en samarbetspartner som kan hja lpa till att hitta lo sningarna. En blick in i framtiden  Under a ret som ga tt arbetade vi iha rdigt med att bygga starkare relationer med va ra storfo retagskunder fo r att ba ttre fo rsta  deras utmaningar och kunna anpassa va ra produkter till deras affa rsbehov och arbetsflo den. Va ra unika HoyluWall-lo sningar o ppnade mo jligheter i marknadssegment som bygg och anla ggning, fordonsindustrin, tillverkning, ha lsa och sjukva rd samt utbildning. Vi fortsatte att uto ka va rt na tverk och va r marknadsna rvaro samtidigt som vi omvandlade affa rsmodellen till en SaaS-modell (Software-as-a-Service) och ingick samarbeten med ha rdvaruleveranto rer, systemintegrato rer och a terfo rsa ljare.  Hoylus “Connected Workspaces™” anva nds fo r utbildning i klassrum och pa  distans, brainstorming, mind maps, produktide generering, designgranskningar, presentationer, till att skapa processflo den och som sto d vid projektledning. Va r prioritet har varit att mo jliggo ra fo r storfo retagskunder med strikta sa kerhetskrav att kunna anva nda va r mjukvara och sko ta administration av anva ndare. Vi a r mycket no jda med att vi a terkommande fa tt order fra n existerande kunder och kunnat fo lja hur de uto kar anva ndandet av Hoylu i sitt dagliga arbete. Till va ra aktiea gare vill jag rikta ett tack fo r ert engagemang och investering. Jag a r stolt o ver det vi a stadkommit tillsammans pa  en relativt kort tid genom att vara innovativa och leda va ra kunder genom sina digitala transformationer. Jag vill ocksa  tacka va ra kunder och samarbetspartners fo r starkt fo rtroende och gott samarbete.  Vi kommer fortsa tta att fo rba ttra va ra produkter fo r att skapa en a nnu ba ttre anva ndarupplevelse, tillhandaha lla support och reagera snabbt pa  a terkoppling som kan hja lpa oss tillfo ra mer va rde och kundnytta. Va r kultur ger oss mo jlighet att driva va rt va rv med ett tillva xtfokus. Det handlar om ett kontinuerligt la rande och fo rnyelse samt att ha modet att utmana status quo. Varje dag pressar vi oss sja lva att bli mer kundfokuserade, mer o ppna och inkluderande samt att stra va efter att go ra ett mer varaktigt avtryck pa  va rlden genom va rt arbete. Slutligen vill jag tacka va rt fantastiska team fo r er passion, lojalitet och ha rda arbete. Vi har bara pa bo rjat va r resa mot en gemensam fantastisk framtid. 

 

STEIN REVELSBY 
VD 
MAJ 2019  
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Hoylu Suite  Vårt fokus har fortsatt varit att möta alla säkerhetskrav som de mest krävande kunderna staller samt att 

göra det enklare och snabbare att använda Hoylu Suite och våra Connected Workspaces™.  

 

 

   
 

Management-portal för att möjliggöra för 

företagskunder att hantera användaraccess. Kan 

integreras med Active Directory. 

Vem är inne i ett workspace? 

Alla aktiva användare dyker upp som en ikon i 

högra övre kanten.  

2. Fo rba ttrad visuellt samarbete och anva ndarva nlighet 
 

1. Anva ndarhantering fo r fo retagskunder 
 

3. Uto kat anpassat sa kerhetssto d fo r fo retagskunder 
 För att möta strikta krav på säkerhet och accesskontroll har vi adderat följande funktioner: 

- Maskering av lösenord och dubbel verifikation 
- Administratörer kan ställa in så att lösenord krävs vid delning genom registernyckelinställning 
- Administratörer kan begränsa delning till att endast vara möjlig mellan medlemmar av en viss organisation 
- Delningsfunktionen byter nu automatiskt till pollning när en brandvägg blockerar websockets 
-  

Hur kan jag snabbt dela ett 

workspace? 

En QR-kod och en länk 

genereras automatiskt för 

varje delat workspace som 

enkelt kan skickas till den man 

vill dela med. 
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 Anva ndarfall 
 

  

1. Lean planering och schemala ggning,  fo r storskaliga program sa som byggprojekt 
 

Suffolk Construction Smart Lab använder HoyluWall och Hoylu Suite för att genomföra kritiska 

planeringsaktiviteter 2. Produktutveckling, granskningar, och daglig planering fra n olika platser 
 Holland America Group skapar och distribuerar 

produktarkitektur och planer genom att använda 

HoyluWall och Hoylu Suite för att kunna samarbeta 

effektivt mellan olika kontor. 

Andra kunder använder Hoylu Suite på stora 

interaktiva skärmar för att jämföra och 

analysera kritisk produktutveckling i realtid.   
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 3. Ho gre utbildning uppgraderar lektionssalar och la rare – studentupplevelse  
 Aoyama University använder 

HoyluWall och Hoylu Suite i sina 

lektionssalar och tillhandahåller en 

plattform för professorer att 

distribuera studiematerial, 

interagera med studenter och 

möjliggöra studentgrupper att  

samarbeta i realtid. 

4. Fo rsvar och offentlig verksamhet ha ller obligatorisk utbildning 

 USAs flygvapen håller 

grundutbildningar med hjälp av 

HoyluWall-lösningar och Hoylu 

Suite, vilket gör att deltagare kan 

ansluta både genom att vara 

fysiskt närvarande i rummet och 

med på distans från andra delar av 

världen i realtid.  

5. Kunda terkoppling vid utsta llningar och event 
 AutoDesk hade sin årliga användarkonferens 

och erbjöd deltagare att vara med på 

träning och utbildning live samt ge 

återkoppling om Autodesks produkter via 

interaktiva stationer placerade runtom i 

mässhallarna.  
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 Samarbetspartner 
 

 

Nytt samarbetslabb med HoyluWall-installation och Hoylu Suite hos Macoms kontor i Tyskland 

Nya samarbetspartner och a terfo rsa ljare under 2018 

N O R W A Y  

Hoylu har omsorgsfullt letat efter lämpliga partner och återförsäljare som delar vår vision för innovation 

och att utmana föråldrade tekniklösningar. Vi har investerat tid och resurser i utbildning och träning, 

marknadsföring för varje ny partner. Vi fortsätter att utöka vårt partner- och återförsäljarnätverk inom våra 

nyckelsegment. 
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Styrelsen 

 

Mats Andersson 

• Ordfo rande Sedan: 2016 
 
Roll:  Strategisk ra dgivare 

 
Aktieinnehav Hoylu:  226,104 aktier och 52,508 syntetiska optioner 

Stein Revelsby Styrelseledamot/VD Sedan: 2016 
 
Roll: VD Hoylu 
 
Aktieinnehav Hoylu:  518,975 aktier, 625,900 syntetiska optioner, och 350,000 optioner 

Jon Ullmark Styrelseledamot Sedan: 2016 
 
Roll: GM EMEA Hoylu 
 
Andra uppdrag: Styrelsemedlem  Azurans Capital Project Insure AB och Dafo Brand AB 
 
Aktieinnehav Hoylu:  40,182 aktier och 376,546 optioner 
 

Ian Sandmael Styrelseledamot Sedan: 2018 
 
Roll: Medgrundare och VD fo r at Work, ett konsultbolag inom produktdesign med bas i Oslo, Norge. Har erfarenhet av att arbeta med kunder som Cisco, Acano, WB Samson, Hafslund, Defa, Rica, Hatteland Display 
 
Aktieinnehav Hoylu:  0 aktier och konvertibla la n konvertibla till 38,600 aktier via Work 
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Ledningsgrupp 

   

Stein Revelsby 

• Styrelseledamot, CEO Sedan 2016 

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Cenium AS, Virtualworks Inc. Styrelseledamot/VD Anoto Group (publ) 
• Aktieinnehav Hoylu:  518,975 aktier, 625,900 syntetiska optioner, och 350,000 optioner 

Karl Wiersholm CFO Sedan 2016 

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Anoto, Inc. CFO of Anoto Group AB, Athletic DNA, Inc., Doyenz, Inc. och Xevo, Inc. 
Aktieinnehav Hoylu: 293,975 aktier, 227,950 syntetiska optioner, och 125,000 optioner 

Travis Beaven Chief Product Officer Sedan 2017 

Tidigare uppdrag: Founder Creative Minds LLC; Chief Product Officer, Xevo, Inc. och olika roller pa  Microsoft Corporation 

Aktieinnehav Hoylu: 293,975 aktier, 187,950 syntetiska optioner, och 125,000 optioner  
 
 

   

Neil Fishman Chief Engineer  Sedan 2017 

Tidigare uppdrag: VP of Engineering, Xevo, Inc..  Software Engineering Lead, XBox Store, Microsoft  
Aktieinnehav Hoylu: 295,233 aktier, 190,466 syntetiska optioner, och 125,000 optioner 

Christi McCorkle CMO Sedan 2018 

Tidigare uppdrag: Vice President, Product, Xevo Senior Manager, Disney Parks och Resorts Digital 
Aktieinnehav Hoylu: 21,144 aktier, 82,288 syntetiska optioner, och 125,000 optioner 

Satoshi Nakajima CTO Sedan 2018 

Tidigare uppdrag: Founder Xevo  Microsoft – Software Architect Windows och Internet Explorer 

Aktieinnehav Hoylu: 628,571 aktier, 194,446 aktier vid fo rva rv av Hoylu Japan K.K. fo rva rv, och konvertibla la n konvertibla till 400,000 aktier 
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Jon Ullmark GM EMEA Sedan 2018 

Tidigare uppdrag: Area Manager pa  Semcon  VD C Security Systems AB (publ) 
Aktieinnehav Hoylu: 40,182 aktier och 376,546 optioner 
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Fo rvaltningsbera ttelse Styrelsen och verksta llande direkto ren fo r Hoylu AB (publ.), med organisationsnr 559084-6381, fa r ha rmed avge a rsredovisning och koncernredovisning fo r ra kenskapsa ret 1 januari 2018 - 31december 2018.  
KONCERNSTRUKTUR Hoylu AB, med sa te i Stockholm, a r moderbolag I koncernen. Uto ver att utfo ra koncerno vergripande funktioner till sina dotterbolag innefattar Hoylu AB: s verksamhetsaktiviteter fo rsa ljning och marknadsfo ring inom Europa och EMEA. Hoylu, Inc. a r ett hela gt dotterbolag till Hoylu AB med sa te i USA. Hoylu, Inc. har verksamhetskontor i Los Angeles, Seattle och Orlando och ansvarar fo r Hoylus produkthanterings- och mjukvaruutvecklingsaktiviteter samt Hoylu s fo rsa ljnings- och marknadsfo ringsinsatser i Amerika och APAC.  Hoylu GmbH (s.k w'inspire GmbH) a r ett hela gt dotterbolag till Hoylu AB med sa te i O sterrike. Hoylu GmbH´s verksamhet a r support och underha ll av mjukvaran som Hoylu fo rva rvade fra n w'inspire GmbH. Hoylu Intressenter AB, a r ett hela gt dotterbolag med sa te i Norrko ping. Hoylu Intresssenter AB´s verksamhet a r att inneha teckningsoptioner fo r vidare fo rsa ljning till koncernens medarbetare. I fortsa ttningen ha nvisar vi till de olika enheter som inga r i Hoylu fo retagsstruktur som "Hoylu" eller "Hoylu Group", om inte annat anges. 
VERKSAMHETEN Hoylu a r en innovativ och banbrytande leveranto r med la ttanva nd programvara som mo jliggo r realtidssamarbete pa  ett sa tt som go r att fo retag kan planera, montera och utvecklas med fokus pa  att berika anva ndarupplevelsen. Hoylus mjukvaruutbud, Hoylu Suite, levererar en omfattande uppsa ttning personliga digitala arbetsytor fo r att go ra det mo jligt fo r team att arbeta var som helst med vilken enhet som helst och med sto rre gla dje i sto rre branscher inkluderat teknik, la kemedel, byggande, tillverkning, resor, hotel, grafisk design och ma nga fler. Hoylu -Suite: 
- Go r det mo jligt fo r anva ndare att skapa och dela arbetsytor fo r skisser, ritning, markering och formatering av dokument, bilder, videola nkar och andra typer av inneha ll pa  en oa ndlig duk. 
- Byggs fo r att vara la tt att anva nda och engagera medarbetare i ma let att o ka produktiviteten och fo renkla arbetsprocesser fo r team och personer inom flera discipliner, samtidigt som man arbetar i samma rum eller pa  flera platser 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

11 

AKTIER OCH AKTIEÄGARE Antal emitterade Hoylu-aktier vid a rets utga ng var 14,865,711. Enligt statistik fra n Euroclear Sweden AB uppgick antalet aktiea gare per den 31 december 2018 till 1 290. Bolagets sto rsta aktiea gare per den 31 december 2018, var Fougner Invest AS, med ett innehav pa  17.1% procent av ro sterna och kapitalet.  
ANSTÄLLDA Hoylu Group hade 29 ansta llda per den 31 december 2017. 20 i USA, 8 i EU och 1 i Japan. 
KOMMENTARER TILL RAPPORTEN PÅ TOTAL RESULTATET 

- A rets nettoomsa ttning 33,4 MSEK (27,3). 
- Hoylus bruttoresultat fo r perioden uppgick till 23,2 (18,7) MSEK och bruttomarginalen var 69 procent (68). 
- Driftskostnader exklusive kostnader relaterade till avskrivningar och valutakursvinster (fo rluster) fo r perioden uppgick till 42,4 MSEK (35,3). * 

- Hoylu kapitaliserade sina investeringar i produktutvecklingsinsatser som ho r samman med Hoylu's Anytime Collaboration and Insight-produkter. Totalt uppgick produktutvecklings kostnaden till 9,5 MSEK (9,1) under perioden. 
- Resultatet fo re avskrivningar (EBITDA) uppgick under perioden till -19,2 MSEK (19,4). 
- Ro relseresultatet fo r perioden uppgick till -28,4 MSEK (-22,2) 
 *  Som tidigare kommunicerats har Hoylu beslutat att inte fortsa tta med att ta fram och distribuera egna storformatsska rmar, utan ista llet valt att samarbeta med ledande tillverkare sa som NEC och LG. Som ett resultat av det har Hoylu skrivit av totalt 1,7MSEK kopplat till immateriella tillga ngar relaterat till fo rva rvet av Nada Yada AB samt andra tillga ngar som del i den a rliga pro vningen av nedskrivningsbehovet. 
KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN SAMT KASSAFLÖDESANALYS 

- Summa tillga ngar vid periodens utga ng var 58,2 MSEK (55,4). 
- Summa skulder vid periodens utga ng var 50,7 MSEK (28,1). 
- Eget kapital vid periodens utga ng uppgick till 7,4 MSEK (27,3). 
- Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick under perioden till -27,2 MSEK (-12,7). Kassaflo det fra n investeringsverksamheten under perioden uppgick till -11,5 MSEK (-22,5). Kassaflo det fra n finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 34,7 MSEK (39,7), inklusive netto fra n emissioner om 7,0 MSEK (34,0). Kassaflo det fo r perioden uppgick till -4,1 MSEK (4,5). Avslutande kassa vid a rsskiftet uppgick till 0,5 MSEK (4,5). 
PRODUKTUTVECKLING Hoylus produktutvecklingsinsatser a r inriktade pa  att utveckla Anytime Collaboration and Insight-produkter, liksom att migrera Hoylu Suite-produkterna fra n Windows till webben. De totala produktutvecklingskostnaderna uppgick under perioden till 14,2 MSEK (10,8). 
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Hoylu aktiverade produktutvecklingskostnader pa  9,5 MSEK (9,1) under perioden. Inklusive kapitaliseringen uppgick Hoylus produktutvecklingskostnader fo r perioden till 23,7 MSEK (20,2) motsvarande 41 (42) procent av de totala ro relsekostnaderna. 
TVISTER Per den 31/12 2018 var Hoylu AB involverat i fo ljande legala processer: Hoylu AB och Daniel Segui AB hade en legal konflikt kring det totala belopp som Hoylu AB a r skyldigt Daniel Segui Holding AB fo r diverse tja nster utfo rda av Daniel Segui Holding AB fo r Hoylu AB:s ra kning. Efter ra kenskapsa rets slut har parterna na tt en fo rlikning. Hoylu AB och Nada Yada AB har en legal konflikt relaterad till Hoylus ko p av Nada Yadas tillga ngar vid slutet av 2016 samt fo r det belopp som a r skyldigt Nada Yada AB fo r diverse tja nster utfo rda av Nada Yada AB fo r Hoylu AB:s ra kning. Den legala processen a r pa ga ende. Hoylus finansiella rapporter presenterade i a rsrapporten inneha ller reserver fo r mo jliga skulder baserat pa  ledningens bedo mning av det aktuella la get ga llande ba da dessa legala processer. 
MILJÖ Hoylu bedriver ingen verksamhet som a r tillsta ndspliktig. Ingen enhet a r miljo certifierad. 
LIKVIDITET OCH FINANSIELLA RISKER Hoylus likvida tillga ngar, som kassa ock bankkonton, uppgick vid utga ngen av 2018 till 0,5 MSEK (4,5). I januari 2019 utgav samtidigt konvertibla la n om 1,2 MSEK och i februari 2019 utgav samtidigt konvertibla la n om 5,0 MSEK. Trots att Hoylu ra knar med fortsatt stark tillva xt a r 2019 a r det sva rt att fo rutsa ga inta kter fra n ma nad till ma nad. Hoylu arbetar med stora globala fo retag och fo rsa ljningscykler tenderar att vara la ngre na r affa rsstorlekarna a r sto rre. Kortsiktigt fram till dess att Hoylu na r break-even kommer det att beho vas fortsatt extern finansiering och bolaget utva rderar da rfo r flera alternativ, inklusive kortfristiga brygg-la n, konvertibla la n och nyemissioner. Baserat pa  erfarenheter fra n finansieringsinsatser under de senaste tolv ma naderna anser Hoylus styrelse och ledning att det finns goda mo jligheter att sa kersta lla finansiering vid behov. Bolagets styrelse kommer att besluta om storleken pa  kapitalbehov och finansieringsalternativ fo r de kommande kvartalen fo re utga ngen av andra kvartalet. 
VALUTAEXPONERING Hoylu bedriver huvudsakligen sin fo rsa ljning internationellt och majoriteten av faktureringen sker i EUR och USD och Hoylus kostnader a r i SEK, USD och EUR. Marginaler och resultat a r ka nsliga fo r valutafluktuationer, fra mst mot euron och amerikanska dollar da r bolaget har sto rre delen av sina inta kter. Styrelsen anser att fo rdelningen mellan Hoylus operativa valutor ger en tillra cklig balans i exponeringen i utla ndsk valuta och att bolaget da rfo r inte ska sa kra valutaflo den. 
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A r 2018 var 33 procent av den totala inkomsten i EUR och 67 procent i USD.  
KREDIT-RISKER Hanteringen av kreditrisker kan delas upp i kommersiella risker och finansiella risker. Uto ver gjorda avdrag fo r befarade kundfo rluster per balansdagen har ingen kommersiell kreditrisk identifierats. Den finansiella kreditrisken hanteras som en del av Hoylus finanspolicy. 
FÖRSÄKRINGSRISKER Hoylus fo rsa kringsskydd granskas a rligen med avseende pa  traditionell fo retagsfo rsa kring fo r egendom, ansvar, resor m.m. 
PERSONAL-POLICY Fo r att realisera Hoylus affa rside er, fo rlitar vi oss pa  en ma ngd kompetenta medarbetare som helhja rtat a r engagerade i sitt arbete och som har en god fo rsta else fo r kommunikation mellan ma nniskor fra n olika kulturer och bakgrunder. Vi stra var efter att ta till vara alla medarbetares kompetenser pa  ba sta mo jliga sa tt. Ingen ansta lld skall under na gra som helst omsta ndigheter diskrimineras. Hoylu tilla mpar en tydlig policy fo r ja msta lldhet, lika mo jligheter och diskriminering. Hoylu uppmuntrar starkt en miljo  av respekt och a rlighet, med o ppen och tydlig kommunikation mellan alla parter som a r involverade i Hoylus verksamhet. 
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Ersa ttning till VD och ledande befattningshavare 2018 framga r av not 6, "Lo ner och andra ersa ttningar till ansta llda". Ersa ttningsniva  och ersa ttningsstruktur fo r ledande befattningshavare ska vara marknadsma ssig. Den totala ersa ttningen ska vara en avva gd blandning av fast lo n, ro rlig ersa ttning, pensions- och sjukfo rma ner, eventuella o vriga fo rma ner samt villkor vid uppsa gning och avga ngsvederlag. Ersa ttningen kan a ven inneha lla aktierelaterade la ngsiktiga incitamentsprogram. Styrelsen har fo reslagit till a rssta mman att riktlinjerna fo r ersa ttning till ledande befattningshavare fo rblir ofo ra ndrade a r 2019. 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Proposed appropriation of accumulated result in the parent company: 

 

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp (SEK) 2018 2017

Balanserat resultat 30,055,824 0

Fritt eget kapital 18,026,886 39,108,135

Årets resulat (moderbolag) -13,074,945 -9,052,311

Total 35,007,765 30,055,824

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

Balanseras i ny räkning 35,007,765 30,055,824
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Resultatra kning 

 

 

 

Hoylu Group Hoylu Group Moderbolaget Moderbolaget

Oct 18 2016 Oct 18 2016 

TSEK Not 2018 Dec 31 2017 2018 Dec 31 2017

Nettoomsättning 33,473 27,322 10,978 13,430

Kostnad för så lda  varor/tjänster -10,301 -8,632 -3,757 -4,289

Bruttoresultat 23,172 18,690 7,221 9,140

Försä l jningskostnader 4, 5, 6, 8 -23,645 -18,301 -10,643 -6,969

Adminis trationskostnader 4, 5, 6, 8 -10,304 -8,764 -6,720 -5,058

Forsknings- & utveckl ingskostnader 4, 5, 6, 8 -14,175 -10,848 -442 -3,131

Övriga  rörelsekostnader -1,734 -3,014 -1,713 -3,003

Rörelseresultat -26,686 -22,237 -12,297 -9,022

Ränteintäkter 7 0 0 671 287

Räntekostnader 7 -1,680 -435 -1,501 -383

Valutakursvinst 45 66 52 66

Resultat före skatt -28,321 -22,606 -13,075 -9,052

Skatt på  årets  resultat -81 -31 0 0

Årets resultat -28,402 -22,638 -13,075 -9,052

Nyckeltal

Bruttomarginal 69.2% 68.4% 65.8% 68.1%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -1.93 -2.76 -0.89 -1.10

Antal  aktier, vägt årsgenomsnitt före och efter utspädning 14,683,835 8,195,370 14,683,835 8,195,370
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Balansra kning 

 

Hoylu Group Hoylu Group Moderbolaget Moderbolaget

TSEK Not 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2018 31 Dec 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgi fter för utveckl ingsarbeten 9 18,998 9,311 0 0

Goodwi l l 10 7,591 8,334 4,126 4,627

Programvara 11 5,286 6,913 0 0

Varumärke 12 526 2,348 439 2,244

Övriga  immateriel la  ti l lgångar 13 441 576 434 568

Summa immateriella anläggningstillgångar 32,842 27,482 4,999 7,439

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 14 1,759 1,960 613 1,060

Summa materiella anläggningstillgångar 1,759 1,960 613 1,060

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i  koncernföretag 15 0 0 12,420 12,420

Andra  långfris tiga  värdepappers innehav 16 6,700 6,137 0 0

Andra  långfris tiga  fordringar 446 345 40 40

Summa finansiella anläggningstillgångar 7,146 6,482 12,459 12,460

Summa anläggningstillgångar 41,747 35,923 18,071 20,958

Omsättningstillgångar

Varulager 1,427 1,826 1,046 1,409

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13,298 10,819 4,820 7,519

Övriga  fordringar 1,069 1,841 524 1,090

Fordringar hos  koncernföretag 0 0 54,887 31,252

Förutbeta lda  kostnader & upplupna intäkter 156 491 70 412

Summa kortfristiga fordringar 14,523 13,151 60,301 40,273

Kassa  och bank 475 4,529 291 3,990

Summa omsättningstillgångar 16,425 19,506 61,638 45,672

SUMMA TILLGÅNGAR 58,173 55,429 79,709 66,630

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapita l 18 1,421 932 1,226 932

Fri tt eget kapita l 18 34,425 37,680 48,083 39,108

Årets  resul tat 19 -28,402 -22,638 -13,075 -9,052

Ej regis trerat kapita l 0 11,306 0 11,306

Summa eget kapital 7,444 27,279 36,233 42,293

Långfristig skulder

Långfris tiga  räntebärande skulder 17 0 5,000 0 5,000

Andra  långfris tiga  skulder 0 15 0 0

Summa långfristig skulder 0 5,015 0 5,000

Kortfristiga skulder

Konvertibel  skulder 22 28,883 5,000 28,883 5,000

Kortfri s tiga  räntebärande skulder 10,292 6,516 7,561 4,457

Skulder ti l l  koncernföretag 0 0 0 1,106

Leverantörsskulder 9,039 9,428 6,025 7,191

Övriga  skulder 475 134 165 95

Upplupna kostnader och förutbeta lda  intäkter 2,040 2,057 843 1,489

Summa kortfristiga skulder 50,729 23,136 43,476 19,337

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58,173 55,429 79,709 66,630
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Kassaflo desanalys 

 

 

Hoylu Group Hoylu Group Parent Company Parent Company

Oct 18 2016 Oct 18 2016 

TKEK 2018 Dec 31 2017 2018 Dec 31 2017

Rörelseresultat -26,686 -22,237 -12,297 -9,022

Avskrivningar på  anläggningsti l lgångar 5,723 2,841 1,536 988

Nedskrivningar 1,696 1,713

Erhål len ränta 0 0 671 287

Betald ränta -1,680 -435 -1,501 -383

Betald skatt -81 -31 0 0

Valutakursvinst 45 66 52 66

Inci tamentsprogram 68 124 0 0

Valutakursdi fferens -257 -1,553 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet
-21,172 -21,225 -9,826 -8,065

Förändring av rörelsefordringar -1,372 -13,151 -20,028 -38,194

Förändring av varulager 399 -1,426 363 -1,009

Förändring av rörelseskulder -5,081 23,136 -6,743 19,337

Kassaflöde från den löpande verksamheten -27,227 -12,667 -36,234 -27,931

Förvärv av immateriel la  ti l lgångar -10,952 -14,052 0 -934

Förvärv av materiel la  anläggningsti l lgångar -550 -1,941 0 -851

Förvärv av finans iel la  anläggningsti l lgångar 0 -6,482 0 -5,952

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,502 -22,476 0 -7,737

Summa kassaflöde före finansiering -38,729 -35,143 -36,234 -35,668

Nyemiss ion 7,015 34,020 7,015 34,020

Förändring av långfris tiga  skulder 27,659 5,652 25,520 5,638

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34,674 39,672 32,535 39,658

Årets kassaflöde -4,054 4,529 -3,700 3,990

Likvida  medel  vid årets  början 4,529 0 3,990 0

Likvida medel vid årets slut 475 4,529 290 3,990
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Fo ra ndringar i eget kapital 
 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - HOYLU GROUP

TSEK

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

Resultat vid periodens  utgång 31 december 2018 -28,402 -28,402

Inci tamentsprogram 68 68

Valutakursdi fferens 1,483 1,483

Nyemiss ion 234 -11,306 15,129 4,058

Konvertibla  skuldebrev 60 0 2,853 2,913

Tekningsoptioner 0 0 45 45

Utgående balans 31 december 2018 1,226 0 57,135 -70 -50,847 7,444

Eget kapitalAktiekapital

Pågående 

emission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel inkl 

årets resultat

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET

TSEK

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

Resultat vid periodens  utgång 31 december 2018 -13,075 -13,075

Nyemiss ion 234 -11,306 15,129 4,058

Konvertibla  skuldebrev 60 0 2,853 2,913

Tekningsoptioner 0 0 45 45

Utgående balans 31 december 2018 1,226 0 57,135 -22,127 36,233

Bundet eget 

kapital

Pågående 

emission

Fritt Eget  

kapital

Balanserade 

vinstmedel inkl 

årets resultat Eget kapital
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Redovisnings- och va rderingsprinciper 

NOT 1  BOLAG    Hoylu AB, med sa te i Malmo , Ska ne, a r moderbolag I koncernen.  Uto ver att utfo ra koncerno vergripande funktioner till sina dotterbolag innefattar Hoylu AB:s verksamhetsaktiviteter fo rsa ljning och marknadsfo ring inom Europa och EMEA. Hoylu, Inc. a r ett hela gt dotterbolag till Hoylu AB med sa te i USA. Hoylu, Inc. har verksamhetskontor i Los Angeles, Seattle och Orlando och ansvarar fo r Hoylus produkthanterings- och mjukvaruutvecklingsaktiviteter samt Hoylus fo rsa ljnings- och marknadsfo ringsinsatser i Amerika och APAC. Hoylu GmbH (s.k w'inspire GmbH) a r ett hela gt dotterbolag till Hoylu AB med sa te i O sterrike. Hoylu GmbH fo rvaltar sto d och underha ll av mjukvaran Hoylu fo rva rvad fra n w'inspire GmbH. Hoylu Intressenter AB, a r ett hela gt dotterbolag med sa te i Norrko ping. Hoylu Intresssenter AB funktion a r endast att ha lla personal och teckningsoptioner. 
NOT 2  REDOVISNINGSPRINCIPER   Koncernens och moderbolagets finansiella rapporter har uppra ttats i enlighet med a rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3) A rsredovisningen och koncerna rsredovisningen har godka nts fo r utfa rdande av styrelsen och VD den 2 maj 2019. Koncernens rapport o ver totalresultat och rapport o ver finansiell sta llning, samt moderbolagets resultatra kning och balansra kning, a r fo rema l fo r faststa llelse av bolagssta mman den 16 maj 2019 

TILLÄMPADE VÄRDERINGSPRINCIPER   Tillga ngar och skulder a r redovisade till historiska anskaffningsva rden, fo rutom vad ga ller va rdering av vissa finansiella instrument som a r va rderade till verkligt va rde. Moderbolagets funktionella valuta, svenska kronor (SEK), a r ocksa  rapportvaluta fo r koncernen.  Nedan fo ljer en sammanfattning av de redovisningsprinciper som anva nds av koncernen. Redovisningsprinciperna har, med de undantag som beskrivs, tilla mpats konsekvent fo r samtliga redovisade perioder i koncernens finansiella rapporter. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNREDOVISNINGEN. 

KONCERNREDOVISNINGEN     I koncernredovisningen konsolideras Hoylu AB och alla dotterbolagens verksamheter fram till och med den 31 december 2018.  Dotterbolag a r alla bolag i vilka Hoylu AB har ra tten att utforma fo retagets finansiella och operativa strategier i syfte att erha lla ekonomiska fo rdelar.  Hoylu AB uppna r och uto var besta mmande inflytande genom att inneha o ver ha lften av ro sterna.  A ven fo retag fo r sa rskilt a ndama l konsolideras om Hoylu AB har ett besta mmande inflytande, oavsett om det finns en a garandel eller inte.  Alla dotterbolag samma balansdag som moderbolaget fo rutom Hoylu GmbH som har balansdag den 30 juni, dock har alla bolag konsoliderats per den 31 december och tilla mpar Hoylu AB:s va rderingsprinciper. Koncernredovisningen uppra ttas i svenska kronor, som ocksa  a r Hoylu AB:s redovisningsvaluta.  Resultat fo r dotterbolag som fo rva rvats eller avyttrats under a ret redovisas fra n det datum fo rva rvet alternativt till det datum avyttringen tra der i kraft, enligt vad som a r tilla mpligt. Minoritetsintressen, som redovisas som en del av eget kapital, representerar den andel av ett dotterbolags resultat och nettotillga ngar som inte innehas av Hoylu.  Hoylu fo rdelar nettoresultatet fo r dotterbolagen mellan Hoylu AB:s a gare och minoriteten baserat pa  deras respektive a garandelar. Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna fo r dotterbolag har justerats da r sa  kra vs fo r att sa kersta lla o verenssta mmelse med Hoylus redovisningsprinciper 

ELIMINERING AV KONCERNINTERNA TRANSAKTIONER    Alla interna transaktioner inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Interna transaktioner avser intern fo rsa ljning, orealiserade internvinster, interna mellanhavanden, under a ret la mnade aktiea gartillskott till koncernfo retag och a rets nedskrivning av andelar i koncernfo retag 

FÖRVÄRVSMETOD    Hoylu tilla mpar fo rva rvsmetoden vid redovisning av ro relsefo rva rv, inneba rande att det redovisade va rdet av Hoylu AB:s andelar i koncernfo retag elimineras genom att avra knas mot dotterfo retagets egna kapital vid fo rva rvet.  Hoylu AB uppra ttar en fo rva rvsanalys per fo rva rvstidpunkten fo r att identifiera Hoylus anskaffningsva rde, dels andelarna, dels fo r dotterfo retagens tillga ngar, avsa ttningar, och skulder. Ro relsefo rva rvet redovisas i koncernen fra n och med fo rva rvstidpunkten.   
GOODWILL   Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsva rdet fo r ett ro relsefo rva rv och det verkliga va rdet av fo rva rvade tillga ngar, skulder och ansvarsfo rbindelser. 
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AVSKRIVNINGAR   Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet go rs linja rt o ver den bera knade nyttjande perioden. Avskrivning pa bo rjas na r tillga ngen kan anva ndas. Nyttjandeperioden ompro vas per varje balansdag. Fo ljande nyttjandeperioder anva nds: Balanserade utvecklingsutgifter:  5 a r Goodwill:    10 a r Goodwill skrivs fo r na rvarande av o ver la ngre tid a n 5 a r, da  den ha nfo r sig till ett inkra msfo rva rv da r Hoylu AB:s del av den aktiva ka rnan fo r verksamheten fo rva rvades. 
OMRÄKNING AV UTLANDSVERKSAMHETER   Vid konsolidering omra knas tillga ngar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernma ssiga o ver- och under va rden, till SEK enligt balansdagens kurs.  Inta kter och kostnader omra knas till SEK enligt en genomsnittlig kurs under rapportperioden vilket utgo r en approximation av transaktionskursen.  Valutakursdifferenser som uppsta r vid omra kning av utlandsverksamheten redovisas i eget kapital. 
VÄRDERINGSPRINCIPER RESULTATRÄKNINGEN 

INTÄKTER  Inta kter uppkommer fra n fo rsa ljningen av varor och utfo randet av tja nster och redovisas i posten Nettoomsa ttning.  Inta kter va rderas till det verkliga va rdet av det som erha llits eller kommer att erha llas fo r varor som levererats och tja nster som utfo rts, d.v.s. till fo rsa ljningspris exklusive handelsrabatter, ma ngdrabatter och liknande prisavdrag samt merva rdeskatt.  Belopp som erha lls fo r annans ra kning inga r inte i Hoylu AB:s inta kter. 
FÖRSÄLJNING AV VAROR    Fo rsa ljningen av varor redovisas na r Hoylu har o verfo rt de va sentliga risker och fo rma ner som a r fo rknippade med varornas a gande till kunden, varorna har levererats till kund och de utgifter som uppkommer till fo ljd av transaktionen kan bera knas pa  ett tillfo rlitligt sa tt.  Inta kter fra n fo rsa ljningen av varor som inte har na gra betydande servicefo rpliktelser redovisas vid leverans. 
FINANSIELLA KOSTNADER  Finansiella kostnader utgo rs av ra ntekostnad pa  uppla ning, effekten av att upplo sa nuva rdet av avsa ttningar, omva rderingsfo rluster pa  finansiella tillga ngar va rderade till verkligt va rde via resultatra kningen, och nedskrivning av finansiella tillga ngar. La nekostnader redovisas i resultatra kningen med effektivra ntemetoden utom i den utstra ckning de direkt ha nfo r sig till fo rva rvet, uppfo randet eller produktionen av tillga ngar som det tar en betydande tid att fa rdigsta lla fo r avsedd anva ndning eller fo rsa ljning, i vilket fall de la ggs till kostnaden.  Kursvinster och kursfo rluster redovisas netto. 
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VÄRDERINGSPRINCIPER BALANSRÄKNINGEN 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   Immateriella anla ggningstillga ngar va rderas till anskaffningsva rde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Anskaffningsva rdet inkluderar inte la neutgifter. 
BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER Hoylu bedriver utvecklingsprojekt fo r att utveckla koncernens kommersiella produkter Hoylu Insight och Hoylu Suite.  Utgifter som a r direkt ha nfo rliga till ett utvecklingsprojekts utvecklingsfas redovisas som immateriell anla ggningstillga ng fo rutsatt att de uppfyller fo ljande krav: 
- Det a r tekniskt mo jligt att fa rdigsta lla tillga ngen sa  att den kan anva ndas eller sa ljas 

- Hoylu har fo r avsikt att fa rdigsta lla tillga ngen och att anva nda eller sa lja den. 
- Hoylu har fo rutsa ttningar att anva nda eller sa lja tillga ngen. 
- Det a r sannolikt att tillga ngen kommer att generera framtida ekonomiska fo rdelar 

- Det finns tillra ckliga resurser att fa rdigsta lla tillga ngen och anva nda eller sa lja den. 
- Utvecklingsutgiften kan ma tas pa  ett tillfo rlitligt sa tt. 
 Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier fo r aktivering kostnadsfo rs na r de uppkommer. Anskaffningsva rdet fo r balanserade utgifter inkluderar utgifterna fo r tillga ngens framtagande. Direkt ha nfo rliga utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingen samt direkta utgifter fo r externa konsulter. Fo retaget bera knar ha nfo rliga personalkostnader genom att fo lja upp nedlagda mantimmar per utvecklingsprojekt.  Utgift per mantimma va rderas till faktiskt ma nadslo n samt uppskatta lo nebikostnad inklusive pension omra knad till timbasis. Det redovisade va rdet fo r alla utvecklingsprojekt som aktiveras omva rderas av fo retagsledningen na rhelst det faststa lls att det redovisade va rdet a r ho gre a n uppskattat verkligt va rde go rs en nedskrivning o ver resultatra kningen. 
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   Materiella anla ggningstillga ngar redovisas initial till anskaffningsva rde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter fo r att fa  tillga ngen pa  plats och i skick fo r att kunna anva ndas enligt intentionerna med investeringen. I anskaffningsva rdet inga r inko pspriset och andra direkt ha nfo rliga utgifter sa som utgifter fo r leverans, hantering, installation, montering och konsulttja nster. Materiella anla ggningstillga ngar va rderas da refter till anskaffningsva rdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. 
AVSKRIVNINGAR    Avskrivningar av immateriella och materiella anla ggningstillga ngar go rs av tillga ngens avskrivningsbara belopp o ver dess nyttjande period och pa bo rjas na r tillga ngen tas i bruk.  Avskrivningen go rs linja rt. Fo ljande nyttjande perioder tilla mpas: Balanserade utvecklingsutgifter   5 a r Goodwill     10 a r Programvara     5 a r Varuma rke     5 a r O vriga immateriella tillga ngar   10 a r Inventarier      3-5 a r 
PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  Per varje balansdag go rs en bedo mning av om det fo religger na gon indikation pa  att ett tillga ngsva rde a r la gre a n dess redovisade va rde. Finns en sa dan indikation bera knas tillga ngens a tervinningsva rde.  Om a tervinningsva rdet understiger redovisat va rde go rs en nedskrivning som kostnadsfo rs.  
BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNING   Immateriella och materiella anla ggningstillga ngar tas bort vid utrangering eller avyttring eller na r inte framtida ekonomiska fo rdelar va ntas fra n anva ndning, utrangering eller avyttring av tillga ngen eller komponenten. Na r immateriella och materiella anla ggningstillga ngar avyttras besta ms realisationsresultatet som skillnaden mellan fo rsa ljningspriset och tillga ngens redovisade va rde och redovisas i resultatra kningen i na gon av posterna O vriga ro relseinta kter eller o vriga ro relsekostnader. 
LEASING    Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets inga ende, antingen som finansiell eller operationell. Samtliga leasingavtal inom Hoylu klassificeras som operationell leasing. 
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FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA  Moneta ra poster I utla ndsk valluta ra knas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i resultatra kningen. Valutakursvinster och -fo rluster avseende ro relserelaterade fordringar och skulder i utla ndsk valuta redovisas i posterna O vriga ro relseinta kter och O vriga ro relsekostnader. Realiserade valutakursvinster kan uppkomma vid betalning av kundfaktura.  O vriga valutakursvinster och -fo rluster redovisas under rubriken Resultat fra n finansiella poster. 
FINANSIELLA INSTRUMENT Koncernens finansiella instrument besta r huvudsakligen av kortfristiga fordringar, likvida medel, la ngfristiga fordringar, finansiella investeringar, ra nteba rande skulder och kortfristiga skulder. 
REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN ÖVER FINANSIELL STÄLLNING.  En finansiell tillga ng eller finansiell skuld tas upp i rapport o ver finansiell sta llning na r bolaget blir part enligt instrumentets avtalsma ssiga villkor. En fordran tas upp na r bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet fo religger fo r motparten att betala, a ven om faktura a nnu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport o ver finansiell sta llning na r faktura har skickats. Skuld tas upp na r motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet fo religger att betala, a ven om faktura a nnu inte mottagits. Leveranto rsskulder tas upp na r faktura mottagits.  En finansiell tillga ng tas bort fra n rapport o ver finansiell sta llning na r ra ttigheterna i avtalet realiseras, fo rfaller eller bolaget fo rlorar kontrollen o ver dem. Detsamma ga ller fo r del av finansiell tillga ng. En finansiell skuld tas bort fra n rapport o ver finansiell sta llning na r fo rpliktelsen i avtalet fullgo rs eller pa  annat sa tt utsla ckts. Detsamma ga ller fo r del av en finansiell skuld.  En finansiell tillga ng och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport o ver finansiell sta llning endast na r det fo religger en legal ra tt att kvitta beloppen samt att det fo religger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillga ngen och reglera skulden. Fo rva rv och avyttring av finansiella tillga ngar redovisas pa  affa rsdagen. Affa rsdagen utgo r den dag da  bolaget fo rbinder sig att fo rva rva eller avyttra tillga ngen. 
KLASSIFICERING OCH VÄRDERING    Finansiella instrument som inte a r derivat redovisas initialt till anskaffningsva rde motsvarande instrumentets verkliga va rde med tilla gg fo r transaktionskostnader fo r alla finansiella instrument fo rutom avseende de som tillho r kategorin finansiell tillga ng som redovisas till verkligt va rde via resultatet, vilka redovisas till verkligt va rde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid fo rsta redovisningen bland annat utifra n i vilket syfte instrumentet fo rva rvades. Klassificeringen avgo r hur det finansiella instrumentet va rderas efter fo rsta redovisningstillfa llet sa som beskrivs nedan  
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LIKVIDA MEDEL    Likvida medel besta r av kassamedel och kortfristiga placeringar. En kortfristig placering klassificeras som likvida medel om den la tt kan omvandlas till kassamedel till ett ka nt belopp och om den a r utsatt fo r endast en obetydlig risk fo r va rdefluktuationer. 
LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR  La nefordringar och kundfordringar a r finansiella tillga ngar som inte a r derivat, med fasta eller faststa llbara betalningar som inte a r noterade pa  en aktiv marknad. Dessa tillga ngar va rderas till upplupet anskaffningsva rde med hja lp av effektivra ntemetoden, med avdrag fo r eventuella nedskrivningar. 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS  Finansiella tillga ngar som kan sa ljas a r finansiella tillga ngar som inte a r derivat, som antingen identifierats som tillga ngliga fo r fo rsa ljning, eller som inte klassificerats till na gon av de andra kategorierna. De inga r i omsa ttningstillga ngarna, och fo retagsledningen avser inte att avyttra investeringen inom 12 ma nader efter rapportperioden. 
ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER  La n och o vriga finansiella skulder, till exempel kortfristiga skulder, inga r i denna kategori.  Skulderna va rderas till upplupet anskaffningsva rde med hja lp av effektivra ntemetoden 

VARULAGER Varulager, besta ende av fa rdiga produkter samt kritiska komponenter, har va rderats till det la gsta av anskaffningsva rdet enligt fo rst-in, fo rst-ut principen (FIFO) respektive nettofo rsa ljningsva rde (la gsta va rdets princip). Anskaffningsva rdet inkluderar utgifter som uppkommit vid fo rva rvet av lagertillga ngarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR Kortfristiga ersa ttningar till ansta llda, exempelvis lo ner, semesterersa ttningar och bonus, a r ersa ttningar till ansta llda som fo rfaller inom 12 ma nader fra n balansdagen det a r som den ansta llde tja nat in ersa ttningen. Kortfristiga ersa ttningar va rderas till det konterade beloppet som Hoylu fo rva ntas betala till fo ljd av den outnyttjade ra ttigheten. 
ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING Hoylu tillhandaha ller ersa ttningar efter avslutad ansta llning i form av pensioner genom olika avgiftsbesta mda planer. Fo rma nsbesta mda planer fo rekommer ej. 
AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER Hoylu betalar faststa llda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och fo rsa kringar fo r enskilda ansta llda. Hoylu har inga legala eller informella fo rpliktelser att betala ytterligare avgifter uto ver betalningar av den faststa llda avgiften som redovisas som en kostnad i den period da r den relevanta tja nsten utfo rs. 
EGET KAPITAL 

EGET KAPITAL Alla transaktioner med Hoylu AB’s a gare redovisas separat i eget kapital. Utdelningar som ska betalas inga r i posten O vriga skulder na r utdelningarna har godka nts pa  en bolagssta mma fo re balansdagen. 
AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR 

AVSÄTTNINGAR Avsa ttningar fo r produktgarantier, legala processer, fo rlustkontrakt eller andra krav redovisas na r Hoylu har en legal eller informell fo rpliktelse till fo ljd av en intra ffad ha ndelse, det a r sannolikt att ett utflo de av resurser kommer att kra vas fo r att reglera fo rpliktelsen och beloppet kan uppskattas pa  ett tillfo rlitligt sa tt. Tidpunkten eller beloppet fo r utflo det kan fortfarande vara ovisst. Avsa ttningar redovisas inte fo r utgifter som ho r samman med den framtida verksamheten. Avsa ttningar va rderas initialt till den ba sta uppskattningen av det belopp som kra vs fo r att reglera den befintliga fo rpliktelsen, baserat pa  de mest tillfo rlitliga uppgifter som finns tillga ngliga pa  balansdagen. Avsa ttningar diskonteras till sina nuva rden da r pengars tidsva rde a r va sentligt. 
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Eventuell gottgo relse som Hoylu a r sa  gott som sa ker pa  att kunna erha lla av en extern part, avseende fo rpliktelsen, redovisas som en separat tillga ng. Denna tillga ng kan dock inte o verstiga beloppet fo r den ha nfo rliga avsa ttningen. Avsa ttningen tas endast i anspra k fo r de utgifter som avsa ttningen ursprungligen var avsedd fo r. Avsa ttningen ompro vas varje balansdag. Justeringar redovisas i resultatra kningen. 
EVENTUALFÖRPLIKTELSE Som eventualfo rpliktelse redovisas: 
− en mo jlig fo rpliktelse till fo ljd av intra ffade ha ndelser och vars fo rekomst endast kommer att bekra ftas av att en eller flera osa kra ha ndelser, som inte helt ligger inom Hoylus kontroll, intra ffar eller uteblir, eller 

− en befintlig fo rpliktelse till fo ljd av intra ffade ha ndelser, men som inte redovisas som skuld eller avsa ttning eftersom det inte a r sannolikt att ett utflo de av resurser kommer att kra vas fo r att reglera fo rpliktelsen eller fo rpliktelsens storlek inte kan bera knas med tillra cklig tillfo rlitlighet. 
INKOMSTSKATTER Inkomstskatt utgo rs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultatra kningen utom da  en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid a ven tillho rande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsra tt. 
AKTUELL SKATT Aktuell skatt a r skattekostnaden fo r innevarande ra kenskapsa r som avser a rets skattepliktiga resultat och den del av tidigare ra kenskapsa rs inkomstskatt som a nnu inte redovisats. Aktuell skatt va rderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som ga ller pa  balansdagen och nuva rdesbera knas inte. 
UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt a r inkomstskatt fo r skattepliktigt resultat avseende framtida ra kenskapsa r till fo ljd av tidigare transaktioner eller ha ndelser.  Uppskjuten skatt bera knas med hja lp av balansra kningsmetoden pa  samtliga tempora ra skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade va rdena fo r tillga ngar och skulder och deras skattema ssiga va rden samt skattema ssiga underskott. Ingen avsa ttning go rs fo r uppskjuten skatt pa  tempora ra skillnader som ha nfo r sig till innehav i dotterfo retag eftersom Hoylu kan styra tidpunkt fo r a terfo ring av de tempora ra skillnader och en sa dan 
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a terfo ring inte kommer ske inom en o verska dlig framtid. Ingen avsa ttning go rs dock fo r uppskjuten skatt vid den fo rsta redovisningen av goodwill. Fo ra ndring av uppskjuten skatt redovisas i resultatra kningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas fo r alla avdragsgilla tempora ra skillnader och fo r mo jligheten att i framtiden anva nda outnyttjade fo rlustavdrag. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder va rderas baserat pa  hur Hoylu fo rva ntar sig att a tervinna/reglera det redovisade va rdet pa  motsvarande tillga ng/skuld. Va rdering go rs utan diskontering och enligt de skattesatser och skatteregler som a r beslutade pa  balansdagen. En uppskjuten skattefordran va rderas till ho gst det belopp som sannolikt kommer att a tervinnas baserat pa  innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket ompro vas per varje balansdag. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansra kningen endast i den utstra ckning att det finns faktorer som o vertygande talar fo r att tillra cklig skattepliktig o verskatt kommer att finnas i framtiden.  
REDOVISNING AV KASSAFLÖDE  Kassaflo desanalyser uppra ttas enligt indirekt metod, vilken inneba r att resultat efter finansiella poster justeras fo r transaktioner som inte medfo rt in- eller utbetalningar under perioden samt fo r eventuella inta kter och kostnader som ha nfo rs till investeringsverksamhetens kassaflo den. 
UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE Vad ga ller transaktioner med na rsta ende ha nvisas till Not 6 " Lo ner och ersa ttningar" och Not 20 "Na rsta ende". Na gra andra na rsta endetransaktioner har inte fo rekommit. 
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Väsentliga bedo mningar och uppskattningar 

NOTE 3  VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR OCH OSÄKERHET I UPPSKATTNINGEN Na r finansiella rapporter uppra ttas ma ste styrelsen och den verksta llande direkto ren i enlighet med tilla mpade redovisnings- och va rderingsprinciper go ra vissa uppskattningar, bedo mningar och antaganden som pa verkar redovisning och va rdering av tillga ngar, avsa ttningar, skulder, inta kter och kostnader. De omra den da r sa dana uppskattningar och bedo mningar kan ha stor betydelse fo r Hoylu, och som da rmed kan pa verka resultat- och balansra kningarna i framtiden, beskrivs nedan. Fo ljande a r betydande bedo mningar som har gjorts vid tilla mpning av de av Hoylus redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten pa  de finansiella rapporterna. 
AKTIVERING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

UTVECKLINGSFASEN Fo rdelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt avseende Anytime Collaboration, Insight, och webbaserat anva ndargra nssnitt, och besta mning av huruvida kraven fo r aktivering av utvecklingsutgifter a r uppfyllda kra ver bedo mningar.  Efter aktivering o vervakas huruvida redovisningskraven fo r utvecklingskostnader uppfylls a ven fortsa ttningsvis och om det finns indikationer pa  att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta fo r en va rdenedga ng. Hoylu innehar balanserade utvecklingsutgifter som a nnu inte fa rdigsta llts. Sa dana utvecklingsutgifter nedskrivningspro vas a rligen. Fo r att kunna go ra detta ma ste uppskattning go ras av framtida kassaflo den ha nfo rliga till tillga ngen eller den kassagenererande enhet som tillga ngen ska ha nfo ras till na r den a r fa rdigsta lld. En la mplig diskonteringsra nta ska ocksa  besta mmas fo r att kunna diskontera dessa bera knade kassaflo den.  Besta mmande av diskonteringsra nta a r alltid beha ftat med betydande bedo mningar 

NEDSKRIVNINGAR Fo r att bedo ma nedskrivningsbehovet bera knas a tervinningsva rdet fo r varje tillga ng eller kassagenererande enhet baserat pa  fo rva ntade framtida kassaflo de och med anva ndning av en la mplig ra nta fo r att kunna diskontera kassaflo det. Osa kerheter ligger i antaganden om framtida kassaflo de och faststa llande av en la mplig diskonteringsra nta. 
NYTTJANDEPERIODER FÖR AVSKRIVNINGSBARA TILLGÅNGAR Per varje balansdag go rs en genomga ng av ga llande bedo mningar av nyttjandeperioder fo r avskrivningsbaratillga ngar. Osa kerheten i dessa bedo mningar beror pa  teknisk inkurans som kan fo ra ndra anva ndningen av tillga ngen ifra ga  
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REDOVISNING AV UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR Bedo mningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras pa  en bedo mning av sannolikheten av Hoylus framtida skattepliktiga inta kter mot vilka uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas. Dessutom kra vs va sentliga o verva ganden vid bedo mning av effekten av vissa ra ttsliga och ekonomiska begra nsningar eller osa kerheter i olika jurisdiktioner. Da  Hoylu historiskt redovisat fo rluster har styrelsen beslutat att redovisa en uppskjuten skattefordran fo rst na r o vertygande bevis fo religger och som styrker att det ackumulerade taxerade underskottet kan avra knas mot framtida skattepliktiga o verskott. 
KUNDFORDRINGAR Kundfordringar va rderas till det kassaflo de som fo rva ntas inflyta till fo retaget. Da rmed go rs en detaljerad och objektiv genomga ng av alla utesta ende belopp pa  balansdagen. Reserven fo r osa kra kundfordringar baseras pa  en bedo mning om kundernas betalningsfo rma ga och a r med naturlighet sva ra att uppskatta. I samband med att a rsredovisningen uppra ttas go rs en sa rskild pro vning av koncernens kundfordringar, vilket sker post fo r post. 
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Noter 
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 

NOT 4  MEDELTALET ANSTÄLLDA 

 

 

NOT 5  KÖNSFÖRDELNING Av styrelsens ledamo ter a r 4 ma n. Av ledande befattningshavare inklusive VD a r 1 kvinna och 5 ma n. 
NOT 6  LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

 

 

2017 OPTIONSPLAN – SYNTETISKA OPTIONER Medarbetarna och na gra av de la ngsiktiga konsulterna har fa tt syntetiska optioner i Hoylu AB vilket kommer att leda till en bonusutbetalning till ansta llda fo r varje syntetisk option som ha lls i den utstra ckning priset per aktie i Hoylu AB o verstiger 7,00 kr per 31 mars, 2020, med det tilla gget att optionsinnehavaren fortfarande a r en ansta lld alternativ en tja nsteleveranto r till Hoylu vid bonusbetalningen. Totalt finns totalt 716 000 syntetiska optioner, varav 250 000 innehas av VD, 80 000 innehas av ledningen, och 80 000 innehas av styrelsens ledamo ter. 

2018 2018 2017 2017

ANTAL ANSTÄLLDA VARAV  MÄN ANTAL ANSTÄLLDA VARAV  MÄN

Hoylu AB

Sverige 4 2 3 2

Hoylu Group

Österrrike 2 2 2 2

Japan 1 1 0 0

Nederländerna 1 1 0 0

USA 20 14 19 16

Total 28 20 24 20

Namn

2018 2017 2018 2017

Kostnader som redovisas för ersättning till 

anställda delas upp enligt följande: Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ersättningar - styrelse 0 0 0 0

Löner - VD 2,071 1,906 0 0Löner – Ledning 10,132 5,175 332 0

Löner övriga anställda 16,592 14,401 1,986 1,074

Total 28,795 21,482 2,318 1,074
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2018 ÅRS WARRANTPROGRAM Medlemmar i ledningsgruppen har tilldelats ko pwarranter i Hoylu AB. Warranterna har ett lo senpris pa  10 SEK och en lo ptid pa  3,5 a r med mo jlighet att lo sa dem efter 3 a r. Totalt 376 546 warranter a r fo r na rvarande utsta llda varav 0 ha lls av VD och 376 546 ha lls av medlemmar av ledningsgruppen. 
2018 ÅRS OPTIONSPROGRAM De ansta llda samt na gra konsulter har tilldelats optioner i Hoylu AB. En tredjedel av optionerna har en intja nandeperiod mot slutet av varje kalendera r med start med kalendera ret som avslutas den 31:a december 2019. Optionerna har ett lo senpris pa  10 SEK och kan lo sas in under perioden med start den 1:a januari 2022 fram till den 31:a mars 2022, villkorat att optionsinnehavaren kvarsta r i tja nst eller a r kontraktuellt knuten till Hoylu per dagen da  respektive intja ning sker.  Total 1 385 000 optioner a r utsta llda varav 350 000 har tilldelats VD och 475 000 har tilldelats medlemmar i ledningsgruppen. 
INVESTERING GJORD AV ANSTÄLLDA – SYNTETISKA OPTIONER I september 2017 godka nde aktiea garna fo r Hoylu ansta llda utgivandet av syntetiska optioner fo r varje aktie i Hoylu AB-aktier som fo rva rvades. De syntetiska optionerna kommer att leda till en bonusbetalning till de ansta llda fo r varje syntetisk option som ha lls i den utstra ckning priset per aktie i Hoylu AB o verstiger 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 ha lls av styrelseledamo ter. 
NOT 7  FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER 

 

2018 2018 2018 2017 2017 2017

EXTERNA INTERNA TOTAL EXTERNA INTERNA TOTAL

Hoylu AB

Ränteintäkter 0 671 671 0 287 287

Räntekostnader -1,501 0 -1,501 -383 0 -383

Hoylu Group

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0

Räntekostnader -179 -671 -850 -52 -287 -339

Total

Ränteintäkter 0 671 671 0 287 287

Räntekostnader -1,680 -671 -2,351 -435 -287 -722
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NOT 8  AVSKRIVNINGAR 

 

 

  

2018 2017 2018 2017

Avskrivningar Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Kostnad för sålda varor/tjänster 0 0 0 0

Försäljningskostnader 1,612 1 010 1,536 988

Administrationskostnader 0 0 0 0

Forsknings - och 

utvecklingskostnader
4,111 1,871 0 0

Total 5,723 2 881 1,536 988
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 

NOT 9  BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER Hoylu kapitaliserar kostnader som direkt ha nfo r sig till utvecklingsfasen fo r en ny produkt. 

 

NOT 10  GOODWILL Hoylu fo rva rvade Goodwill till fo ljd av fo ljande transaktioner som Hoylu genomfo rde 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 fo rva rv a r grundla ggande och av yttersta vikt fo r Hoylus affa rsverksamhet som fo rva ntas ge Hoylu betydande fo rdelar i mer a n 10 a r, vilket inneba r att Hoylu tilla mpar en nyttjandeperiod pa  10 a r fo r na mnda Goodwill. 

 

 
 

  

2018 2017 2018 2017

Balanserade utvecklingsutgifter Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ingående anskaffningsvärden 9,442 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 11,411 9,442

FX Translation Differences 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20,853 9,442 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -131 0 0 0

Årets avskrivningar -1,724 -131 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1,855 -131 0 0

Redovisat värde 18,998 9,311 0 0

2018 2017 2018 2017

Goodwill Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ingående anskaffningsvärden 8,921 0 4,919 0

Goodwill Förvärv 179 8,921 0 4,919

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9,100 8,921 4,919 4,919

Ingående ackumulerade avskrivningar -587 0 -292 0

Årets avskrivningar -922 -587 -501 -292

Utgående ackumulerade avskrivningar -1,509 -587 -793 -292

Redovisat värde 7,591 8,334 4,126 4,627
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NOT 11  PROGRAMVARA 

 

NOT 12  VARUMÄRKE 

 

NOT 13  ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 
  

2018 2017 2018 2017

Programvara   Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ingående anskaffningsvärden 8,132 0 0 0

Inköp 0 8,132 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8,132 8,132 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -1,220 0 0 0

Årets avskrivningar

-1,626 -1,220 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2,846 -1,220 0 0

Redovisat värde 5,286 6,912 0 0

2018 2017 2018 2017

Varumärke Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ingående anskaffningsvärden 2,690 0 2,567 0

Inköp 0 2,690 0 2,567

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2,690 2,690 2,567 2,567

Ingående ackumulerade avskrivningar -342 0 -323 0

Årets avskrivningar -472 -342 -455 -323

Impairment -1,350 0 -1,350 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2,164 -342 -2,128 -323

Redovisat värde 526 2,348 439 2,244

2018 2017 2018 2017

Övriga immateriella tillgångar Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ingående anskaffningsvärden 668 0 660 0

Inköp 0 668 0 660

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 668 668 660 660

Ingående ackumulerade avskrivningar -92 0 -92 0

Årets avskrivningar -135 -92 -134 -92

Utgående ackumulerade avskrivningar -227 -92 -226 -92

Redovisat värde 441 576 434 568
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NOT 14  INVENTARIER 

 

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Fo ljande dotterbolag inga r i koncernen: 

NOT 16  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Hoylu har en konvertibel i VR Global, Inc., ett bolag baserat i New York. 

 
  

2018 2017 2018 2017

Materiella tillgångar	 Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ingående anskaffningsvärden 2,429 0 1,340 1,340

Inköp 550 2,429 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2,979 2,429 1,340 1,340

Ingående ackumulerade avskrivningar -469 0 -280 0

Årets avskrivningar -751 -469 -447 -280

Utgående ackumulerade avskrivningar -1,220 -469 -727 -280

Redovisat värde 1,759 1,960 613 1,060

2018 2017 2018 2017

Andra långfristiga värdepappersinnehav Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Opening accumulated historical cost 6,137 0 0 0VR Global, Inc. – Konvertibel 0 6,137 0 0

Redovisat värde 6,137 6,137 0 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) O sterrike 

 100%  11 466 Hoylu Intressenter AB Sverige 559116-2606 100%  50 

Total     12 420 
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NOT 17  LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER 

 

NOT 18  EGET KAPITAL- MODERBOLAG 

 

  

2018 2017 2018 2017

Långfristiga räntebärande skulder Hoylu Group Hoylu Group Moderbolag Moderbolag

Ingående ackumulerade värden 5,000 0 5,000 0

	Perioden -5,000 5,000 -5,000 5,000

Redovisat värde 0 5,000 0 5,000

Datum Händelse

Ökning av 

antalet aktier

Total antal 

aktier

Ökning av 

aktiekapital Aktiekapital Kvotvärde

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

Jan-18 Nyemission 2,839,767 14,139,766 234,108 1,165,669 0.0824

Feb-18 Konvertering 725,945 14,865,711 59,846 1,225,515 0.0824
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NOT 19  RESULTATDISPOSITION Fo ljande resultatdisposition skall behandlas av a rssta mman 

Resultatdisposition 2017 2018 Balanserat resultat 0 30,055,824 

Fritt eget kapital 39,108,135 18,026,886 A rets resultat -9,052,311 -13,074,945 

Totalt 30,055,824 35,007,765 Styrelsen fo resla r att balanserade medel om 35 007 765 kronor o verfo rs i ny ra kning: Balanseras i ny ra kning 30,055,824 35,007,765 
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O vriga Noter 
NOT 20  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENSDE Fo ljande ledande befattningshavare har till fo ljd av utla ning som de har gjort till Hoylu, Inc fa tt skuldbrev enligt nedan. 

  Hoylu Group Parent 

Hoylu, Inc.har utställt följande skuldbrev: 
  

 Karl Wiersholm 1 451 0 

 John Cary 897 0 

Totalt 2 348 0 

 

NOT 21  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga va sentliga ha ndelser har intra ffat mellan balansdagen och dagen fo r denna finansiella rapport. 
 

NOT 22  KONVERTIBEL SKULDER 

 Det verkliga va rdet fo r de konvertibla skuldebrevens skulddel uppgick per den 31 december 2018 till 28,883 TSEK.  Det verkliga va rdet har ej bera knats genom anva ndning av diskonterade kassflo den, da  va rdet inte skulle ha justerats med na got va sentligt belopp. 
 

Hoylu Group och Moderbolaget

Konvertibel Skuldebrev 2018 2017

Nominellt värde på konvertibel skuldebrev per 31 december 2018 28,883 5,000

Värde på konvertibel vid utgivande 30,964 5,000

Räntekostnader 832 0

Konvertering -2,913 0

Skulddel 28,883 5,000
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Underskrifter A rsredovisningen och koncernredovisningen har, som tidigare na mnts, godka nts fo r utfa rdande av styrelsen den 2 maj 2019. Rapport o ver totalresultat fo r koncernen, rapport o ver finansiell sta llning fo r koncernen samt moderbolagets resultat- och balansra kning blir fo rema l fo r faststa llelse pa  a rssta mman den 16 maj 2019. 
 Stockholm 2 maj 2019 

 

  Stein Revelsby                                         Mats Andersson 

Verkställande Direktör                                                                                                      Styrelseordförande 

 

 

 

Jon Ullmark      Ian Sandmael 

Styrelseledamot                                                                                                                   Styrelseledamot 

 

 

 Va r revisionsbera ttelse har la mnats 2 maj 2019 Deloitte AB 

 

 

Per-Arne Pettersson 
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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 
2018-01-01 - 2018-12-31. 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 
2018 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 2018 till 0,5 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 ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen 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 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 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, 
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. 
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• utvärderar vi lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
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 2018-01-01 - 2018-12-
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 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. 

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 i 
något väsentligt avseende: 

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

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

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
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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 2 maj 2019 

Deloitte AB 

 

 

 

Per-Arne Pettersson 
Auktoriserad revisor 

 


