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Styrelsen och verkställande direktören för W5 Solutions AB (publ) avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VD ord
Covid-19-pandemin innebar att 2020 kommer att gå till historien som ett år präglat av påfrestningar och
utmaningar, för oss i W5, som för många andra. Vi har varit tvungna att anpassa oss till de utmanande
tiderna och vi har varit nödgade att vidta ett flertal åtgärder för att mildra effekterna av pandemin på vår
verksamhet. Detta skulle hanteras samtidigt som W5 befinner sig i en historiskt stark tillväxt.
Pandemins inverkan på W5 har främst rört risker och störningar i försörjningskedjor samt åtgärder för att
trygga personalens arbetsmiljö. Vi vidtog därför tidigt åtgärder för att möta de risker som identifierats i
verksamheten. Detta har bland annat inneburit en snabb digitalisering av verksamheten för att minska vår
sårbarhet och möjliggöra distansarbete.
Vi befinner oss i en stark tillväxt. W5 har fortsatt att vinna affärer under hela året. Efterfrågan på våra
produkter och tjänster är högre än någonsin och vi har kontinuerligt stärkt orderboken under året.
Bolagets mål är att befästa vår position som en ledande aktör inom våra primära affärsområden med
fortsatt kraftig tillväxt och stärkt lönsamhet. För att nå våra mål arbetar vi strategiskt med
marknadsprioriteringar och fortsatt effektivisering av vår produktivitet.
W5 är ett innovationsföretag och vi som företag får aldrig tappa vårt fokus på att ligga i framkant då den
tekniska utvecklingshastigheten är snabb. För att garantera våra kunders framtida behov undersöker vi
oupphörligt ny teknik och innovation. Genom innovation strävar vi efter att leverera hållbart värde för
kunder, partners, anställda, ägare och samhället i stort. W5s innovations och hållbarhetsåtagande utgör en
grund för vår långsiktiga utveckling och tillväxt.
Inget av detta skulle vara möjligt utan en framstående insats från våra ytterst kompetenta och hängivna
medarbetare. Jag är mycket stolt över hur W5 framgångsrikt har hanterat dessa utmanande tider och
bevisat att vi kan leverera även under de restriktioner och utmaningar som rådit.

Daniel Hopstadius, VD
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Koncernen bedriver utveckling, tillverkning och produktion av högteknologiska system och lösningar till
svenska och internationella försvarsentreprenörer, myndigheter och andra företag.
Moderföretaget fungerar som avtalspart gentemot ett flertal kunder och leverantörer. Moderföretaget
bedriver ingen övrig verksamhet eller har någon egen anställd personal. Merparten av allt material och
alla tjänster som faktureras från moderföretaget har köpts från andra koncernföretag.
På extra bolagsstämma 2021-02-11 har beslutat fattats om att byta namn till W5 Solutions AB (publ) och
att samtidigt ändra bolagskategori från privat bolag till publikt bolag. Ändringen har registerats
2021-05-19.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den största händelsen under räkenskapsårets är den rådande Covid-19 pandemin.
Koncernen har hitintills varit förskonade från några allvarligare konsekvenser men koncernen har haft en
ökad sjukfrånvaro. Det har även förekommit leveransförseningar gentomot kund som har påverkat i
mindre omfattning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Även efter räkenskapsårets utgång fortsätter den rådande Covid-19 pandemin att påverka bolagets
verksamhet.
Koncernen genomför kontinuerlig riskbedömning huruvida situationen kan komma att påverka såväl
personalen som verksamheten för att snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder.
I dagsläget gör koncernen bedömningen att det föreligger viss risk för lägre orderingång och
leveransförmåga. Koncernen kan inte lämna några prognoser på vilken omfattning och hur det kommer
slå resultatmässigt då förutsättningarna kan komma att ändras mycket fort beroende på pandemins
utveckling.
Efter räkenskapsårets utgång har beslut fattats om att anlita en rådgivare för att undersöka möjligheten
och förutsättningarna för en framtida börsintroduktion.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det föreligger goda förutsättningar att kunna uppnå ställda prognoser gällande såväl omsättning som
resultat under förutsättning att effekten av Covid-19 pandemin inverkan på koncernen inte ökar. Oaktat
Covid-19 så är koncernens orderstock och orderingång samt de finansiella förutsättningarna starkare än
någonsin.
Koncernen har budgeterat med en omsättningsökning på 30 % under 2021.

W5 Solutions AB (publ)
Org.nr 556973-2034

3 (27)

Några av de riskfaktorer som bedöms kunna få betydelse på W5 Solutions framtida utveckling och som
kan ha en negativ inverkan på såväl bolagets verksamhet som dess finansiella ställning och resultat
beskrivs nedan.
Risker relaterade till verksamheten
Risker förknippade med verksamheten utgörs bland annat av bolagets förmåga att attrahera kvalificerade
medarbetare. Andra verksamhetsrisker är produktionsrelaterade såsom bolagets förmåga att växla upp
produktionskapaciteten i takt med att verksamheten växer. På tekniksidan finns risker att
utvecklingsprojekt blir mera omfattande och komplicerade än vad som planeras. Risker finns även för
förseningar i projekt beroende på brist på komponenter från underleverantörer.
Risker relaterade till marknad
Flertalet av bolagets kunder är knutna till samhällssektorn vilket innebär att politiska förändringar kan
innebära en påverkan på bolagets fortsatta tillväxt.
Finansiella risker
Viss valutarisk finns i verksamheten dels på kundsidan där en del av försäljningen sker i EUR och dels
på inköpssidan där en del av inköpen sker i USD. För att motverka risken har bolaget under året delvis
säkrat valuta genom derivatinstrument som framgår av not 24.

Forskning och utveckling
Koncernens forskning och utveckling har under året främst inriktats på att utifrån erhållna order utveckla
nya produkter. Någon egenutveckling som har tagits upp som tillgång i balansräkningen har inte gjorts
under året.

Ägarförhållanden
Bolag är ett helägt dotterföretag till Swedish Defense Group AB, org. nr 559153-5884 med säte i
Älmhult.

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
113 991
9 073
43
2020
96 566
4 817
63

2018/19
(18 mån)
75 091
-7 437
30
2018/19
(18 mån)
35 563
50
27

2017/18
(7 mån)
7 298
54
45

2016/17
(18 mån)
15 307
1 633
26
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Förändring av eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Balanseras i ny räkning
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Totalt

50 000

12 702 884
2 220 000
5 321 402
20 244 286

12 752 884
2 220 000
5 321 402
20 294 286

50 000
Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

50 000

4 567 132
-228 184
2 220 000

-228 184
228 184

50 000

6 558 948

4 492 268
4 492 268

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 0 kr (fg år 3 500 000 kr).

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

6 558 947
4 492 268
11 051 215

11 051 215

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Totalt

4 388 948
0
2 220 000
4 492 268
11 101 216
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2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31
(18 mån)

113 991 154
0
536 212
114 527 366

75 090 775
469 280
233 579
75 793 634

-60 017 538
-14 226 287
-29 682 071

-28 384 354
-16 763 485
-35 677 020

-606 713
-320 010
-104 852 619
9 674 747

-1 147 734
-105 274
-82 077 867
-6 284 233

5
6

3 307
-604 679
-601 372
9 073 375

2 198
-1 154 850
-1 152 652
-7 436 886

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

7

-2 220 000
6 853 375

0
-7 436 886

Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

8

-1 531 973
5 321 402
5 321 402

2 022 938
-5 413 948
-5 413 948

Koncernens
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Not

2020-12-31

2019-12-31

784 647
784 647

1 147 703
1 147 703

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
9

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

10
11

3 298 681
892 583
4 191 264

3 388 976
299 403
3 688 379

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

14, 15
16
17

25 000
594 947
103 599
723 546
5 699 457

0
2 126 920
5 000
2 131 920
6 968 002

7 218 857
340 120
7 558 977

9 909 552
71 572
9 981 124

11 517 014
23 067
14 218 976
26 819
646 205
26 432 081

18 374 081
0
3 904 311
46 799
695 438
23 020 629

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7 804 988
41 796 046

2 477 385
35 479 138

SUMMA TILLGÅNGAR

47 495 503

42 447 140

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18
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Not

2020-12-31

2019-12-31

50 000
20 244 286

50 000
12 702 883

20 294 286

12 752 883

20 294 286

12 752 883

4 376 825
3 107 820
7 484 645

4 483 360
3 900 907
8 384 267

525 229
5 161 757
491 745
5 961 852
2 897 187
4 678 802
19 716 572

399 996
10 810 499
308 107
3 862 706
0
5 928 682
21 309 990

47 495 503

42 447 140

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19, 20

20

21
22
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2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31
(18 mån)

9 073 375
606 713
160 571

-7 436 886
1 147 734
0

9 840 659

-6 289 152

2 422 147
6 857 067
-10 245 452
-5 648 742
3 871 686
7 097 365

-4 329 582
-12 419 244
696 571
7 622 390
4 466 237
-10 252 779

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
-756 541
10 000
-123 599
0
-870 140

-319 280
-307 975
0
-5 000
22 683
-609 572

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0
-899 622
-899 622

11 000 000
1 700 907
-599 994
12 100 913

Årets kassaflöde

5 327 603

1 238 562

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 477 385
7 804 988

1 238 823
2 477 385

Koncernens
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not

23
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Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31
(18 mån)

96 565 848
109 581
96 675 429

35 562 718
192 126
35 754 844

-20 446 588
-7 357 231
-7 738 110

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

-96 213 545
-90 425
-12 656

Rörelseresultat

3

0
-78 184
-96 394 810
280 619

-52 705
-13 108
-35 607 742
147 102

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

4
5
6

4 500 000
127 590
-91 399
4 816 810

0
63 680
-160 307
50 475

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

7

-324 542
4 492 268

-278 659
-228 184

Skatt på årets resultat
Årets resultat

8

0
4 492 268

0
-228 184
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2020-12-31

2019-12-31

0
0

10 000
10 000

800 000
25 000
825 000
825 000

1 200 000
0
1 200 000
1 210 000

0
0

321 800
321 800

3 488 453
11 849 461
22 979
200
0
52 304
15 413 397

11 016 142
1 651 398
0
21 539
366 900
279 439
13 335 418

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 388 350
16 801 747

1 247 211
14 904 429

SUMMA TILLGÅNGAR

17 626 747

16 114 429

Moderbolagets
Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

11

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

12, 13
14, 15

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18
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Not

2020-12-31

2019-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

6 558 947
4 492 268
11 051 215
11 101 215

4 567 132
-228 184
4 338 948
4 388 948

65 132
4 116 488
0
85 930
2 197 982
60 000
6 525 532

261 723
10 863 832
1 752
509 873
0
88 301
11 725 481

17 626 747

16 114 429

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21
22
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Not

23

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31
(18 mån)

4 816 810
400 000
-24 731
5 192 079

50 475
61 307
-65 855
45 927

321 800
7 527 689
-7 687 232
-196 591
-5 001 606
156 139

264 565
-8 984 563
1 085 539
-693 640
10 509 222
2 227 050

10 000
-25 000
-15 000
141 139

0
-1 200 000
-1 200 000
1 027 050

1 247 211
1 388 350

220 161
1 247 211
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillångs- och skuldposter i utländsk valuta till
balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Beträffande värdering av transaktioner coh balansposter när valutasäkring tillämpas, se avsnittet om
finansiella instrument, underrubriken dokumenterade säkring av fnansiella skulder i utländsk valuta
(säkringsredovisning).

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen
genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på
balansdagen.
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas
av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i
resultaträkningen.
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I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
Intresseföretag och Gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande
inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer
än 50 % av rösterna i ett annat företag.
Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden
innebär att andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdelning
från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

20 %

2-10 %
20 %

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
För vissa större inköp utnyttjar W5 Solutions derivatinstrument för att hantera valutarisken som uppstår
vid inköp av varor och tjänster till produktionen. För dessa transaktioner tillämpas normalt
säkringsredovisning när inköpet är väsentligt. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och
riskhanteringsstrategin avseende säkringen. W5 Solutions dokumenterar också företagets bedömning,
både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i
säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i
kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.
Dokumenterade säkringar av finansiella skulder i utländsk valuta (säkringsredovisning)
W5 Solutions valutasäkrar kontrakterade inköp av varor och tjänster som används i produktionen.
Derivatinstrumenten skyddar W5 Solutions mot förändringar i valutakurser genom att kontrakten
fastställer den kurs till vilken skulden i utländsk valuta kommer att realiseras. När valutasäkring av dessa
mycket sannolika inköp sker, omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser och
derivatinstrumenten redovisas inte i balansräkningen. Hela effekten av förändringar i valutakurserna
justerar anskaffningsvärdet på det inköp som säkringen avsåg.
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutningen.

W5 Solutions AB (publ)
Org.nr 556973-2034

18 (27)

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till så kallad succesiv vinstavräkning med
bedömning om framtida vinst i projekt.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Not 2 Medelantalet anställda
Koncernen

Medelantalet anställda

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

44

32

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

0

4

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

75,50 %

63,60 %

26,20 %

11,30 %

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

4 900 000
-400 000
4 500 000

0
0
0

Moderbolaget

Medelantalet anställda

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget

Andel av totala inköp som skett från andra företag i koncernen
Andel av totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Anteciperad utdelning
Nedskrivningar
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Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

2 724
583
3 307

0
2 198
2 198

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

127 590
0
127 590

63 588
92
63 680

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

-195 278
-409 401
-604 679

-668 507
-486 343
-1 154 850

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

-20 028
-71 371
-91 399

-149 353
-10 954
-160 307

Moderbolaget

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader

Moderbolaget

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
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Not 7 Bokslutsdispositioner
Koncernen

Lämnade koncernbidrag till moderföretag

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

-2 220 000
-2 220 000

0
0

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

0
7 669 320
-7 993 862
-324 542

821 101
0
-1 099 760
-278 659

2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

-1 531 973
-1 531 973

2 022 938
2 022 938

Moderbolaget

Återföring från periodiseringsfond
Mottagna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Justering skattesats uppskjuten
skattefordran
Redovisning av tillgång avseende tidigare
års underskottsavdrag
Justering avseende skatter för föreg år
Redovisad effektiv skatt

21,40

22,35

2020-01-01
-2020-12-31
Belopp
6 853 375
-1 466 622
-42 240
0

Procent

22,00

2018-07-01
-2019-12-31
Belopp
-7 436 887
1 636 115
-71 425
25

-23 111

-86 393

0
0
-1 531 973

565 416
-20 800
2 022 938

27,20
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Moderbolaget
2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31

0
0

0
0

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt

21,40

0,00

2020-01-01
-2020-12-31
Belopp
4 492 268

Procent

-961 345
-87 255
1 048 600
0

22,00

0,00

2018-07-01
-2019-12-31
Belopp
-228 184
50 200
-50 200
0
0

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

1 815 280
0
1 815 280

1 496 000
319 280
1 815 280

-667 577
-363 056
-1 030 633

-149 600
-517 977
-667 577

784 647

1 147 703

2020-12-31

2019-12-31

4 171 825
47 233
4 219 058

4 171 825
0
4 171 825

-782 849
-137 528
-920 377

-580 098
-202 751
-782 849

Utgående redovisat värde

3 298 681

3 388 976

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

2 506 034
792 647
3 298 681

2 596 329
792 647
3 388 976

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 10 Byggnader och mark
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2 079 307
709 307
-120 000
2 668 614

1 837 350
307 975
-66 018
2 079 307

-1 779 903
110 000
-106 128
-1 776 031

-1 525 969
40 711
-294 646
-1 779 904

892 583

299 403

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

120 000
-120 000
0

186 018
-66 018
120 000

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-110 000
110 000
0
0

-114 711
40 711
-36 000
-110 000

0

10 000

2020-12-31

2019-12-31

1 200 000
0
1 200 000

0
1 200 000
1 200 000

-400 000
-400 000

0
0

800 000

1 200 000

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Utgående redovisat värde
Not 12 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
W5 Solutions Production AB
W5 Solutions Teleanalys AB

Kapitalandel
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%

Antal
andelar
1 000
1 000

Bokfört
värde
600 000
200 000
800 000

Not 14 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
25 000
25 000

0
0
0

Utgående redovisat värde

25 000

0

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
25 000
25 000

0
0
0

Utgående redovisat värde

25 000

0

Moderbolaget

Not 15 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
Namn
Sytrac AB

Kapitalandel
50%

Rösträttsandel
50%

Antal
andelar
125

Bokfört
värde
25 000
25 000

Kapitalandel
50%

Rösträttsandel
50%

Antal
andelar
125

Bokfört
värde
25 000
25 000

Moderbolaget
Namn
Sytrac AB
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Not 16 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen
2020-12-31
Temporära skillnader
Skattemässiga underskottsavdrag
Andra outnyttjade skatteavdrag

Uppskjuten
skattefordran
526 439
68 508
594 947

Netto
526 439
68 508
594 947

2019-12-31
Temporära skillnader
Skattemässiga underskottsavdrag

Uppskjuten
skattefordran
2 126 920
2 126 920

Netto
2 126 920
2 126 920

Belopp vid
årets ingång
2 126 920
2 126 920

Redovisas i
resultaträk.
-1 531 973
-1 531 973

Förändring av uppskjuten skatt

Skattemässiga underskottsavdrag

Belopp vid
årets utgång
594 947
594 947

Not 17 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000
98 599
103 599

0
5 000
5 000

Utgående redovisat värde

103 599

5 000

2020-12-31

2019-12-31

51 716 771
-37 497 795
14 218 976

8 643 201
-4 738 890
3 904 311

2020-12-31

2019-12-31

0
0

366 900
366 900

Not 18 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Koncernen
Upparbetade intäkter
Fakturerade belopp

Moderbolaget
Upparbetade intäkter
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Not 19 Långfristiga skulder
Koncernen
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

2020-12-31

2019-12-31

2 733 380
2 733 380

2 893 376
2 893 376

Not 20 Skulder som avser flera poster
Koncernen
Företagets banklån om 4 902 054 kronor (4 883 356 kronor) redovisas under följande poster i
balansräkningen.
2020-12-31
2019-12-31
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

4 376 825
4 376 825

4 483 360
4 483 360

525 229
525 229

399 996
399 996

2020-12-31

2019-12-31

4 003 753
-6 900 940
-2 897 187

0
0
0

2020-12-31

2019-12-31

-2 197 982
-2 197 982

0
0

2020-12-31

2019-12-31

3 061 018
961 772
47 905
608 107
4 678 802

2 676 650
723 701
4 758
2 523 573
5 928 682

Not 21 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Koncernen
Upparbetade intäkter
Fakturerade belopp

Moderbolaget
Fakturerade belopp

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna utgiftsräntor
Övriga upplupna kostnader
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Moderbolaget

Övriga upplupna kostnadaer

2020-12-31

2019-12-31

60 000
60 000

88 301
88 301

2020-12-31

2019-12-31

606 713
606 713

1 147 734
1 147 734

2020-12-31

2019-12-31

0
0
400 000
400 000

52 705
8 602
0
61 307

Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
Avskrivningar

Moderbolaget
Avskrivningar
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Nedskrivning av aktier i koncernföretag

Not 24 Innehav av derivatinstrument för säkringsredovisning
Koncernen och moderbolaget
Bolaget har under 2020 ingått ett optionsavtal som medför att bolaget under år 2021 vid två olika
tidpunkter har rätta att köpa 1 670 000 USD till kursen 9,935. Bolaget har även ingått optionsavtal som
ger bolaget skyldighet att köpa 835 000 USD till kursen 9,935. Avsikten är att säkra del av inköp som
sker i USD. Vid årsskiftet uppgår marknadsvärdet på derivatinstrumentent till ett negativt värde om -1
467 tkr. Säkringsredovisning har tillämpats avseende de ingångna avtalen varför negativa värdet per
2020-12-31 ej redovisas.

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
Även efter räkenskapsårets utgång fortsätter den rådande Covid-19 pandemin att påverka koncernens
verksamhet.
Koncernen genomför kontinuerlig riskbedömning huruvida situationen kan komma att påverka såväl
personalen som verksamheten för att snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder.
I dagsläget gör koncernen bedömningen att det föreligger viss risk för lägre orderingång och
leveransförmåga. Koncernen kan inte lämna några prognoser på vilken omfattning och hur det kommer
slå resultatmässigt då förutsättningarna kan komma att ändras mycket fort beroende på pandemins
utveckling.

W5 Solutions AB (publ)
Org.nr 556973-2034

27 (27)

Not 26 Ställda säkerheter
Koncernen
För egna skulder till kreditinstitut
Företagsinteckning
Fastighetsinteckningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll

2020-12-31

2019-12-31

13 400 000
7 000 000
328 570
20 728 570

6 600 000
7 000 000
0
13 600 000

2020-12-31

2019-12-31

6 800 000
6 800 000

0
0

Moderbolaget
För egna skulder till kreditinstitut
Företagsinteckning

Stockholm 2021-05-

Anders Lundström
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i W5 Solutions AB
(publ)
Org.nr 556973-2034

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för W5 Solutions AB (publ) för år
2020.
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 2020-12-31 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret
2018-07-01 - 2019-12-31 har utförts av en annan revisor som
lämnat en revisionsberättelse daterad 2020-05-28 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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
misstag.
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 misstag, 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 misstag 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 misstag, 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 misstag, 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.
- 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
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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

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. 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.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för W5
Solutions AB (publ) för räkenskapsåret 2020 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

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.

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

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.

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.

Stockholm 2021-05_________________________________
Thomas Gustavsson
Auktoriserad revisor
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