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Styrelsen och verkst llande direkt"ren f"r W5 Solutions AB (publ) avger f"ljande !rsredovisning och
koncernredovisning f"r r kenskaps!ret 2021.
 
 
#rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.
 
 
F!rvaltningsber"ttelse
 
 
Information om verksamheten
Koncernen levererar h"gteknologiska system, som till st"rsta delen  r egenutvecklade, till svenska och
internationella myndigheter och f"retag inom f"rsvar samt samh llsskydd. Verksamheten str cker sig
"ver tre aff rsomr!den: Training & Simulation, Systems & Integration samt Support & Services.
Kunderna  r f"retr desvis f"rsvarsrelaterade, men Koncernen riktar sig  ven mot andra delar av
civilsamh llet s!som utbildning och tr ning av brandm n, poliser och s kerhetsvakter. 
 
I takt med att ett utvidgat f"rsvar uttryckligen prioriteras av s!v l Sveriges regering som andra maktorgan
v rlden "ver, finns ett bredare behov av tr ning och simulering bortom endast milit rrelaterade omr!den.
Koncernens teknologiska l"sningar anv nds till exempel till att "va p! hantering av krissituationer som
br nder eller utrymning av flygplatser och tunnlar. F"r tillf llet best!r kunderna och anv ndarna av bland
annat Lockheed Martin, L3Harris, Krauss-Maffei Wegmann, Saab, F"rsvarets Materielverk, svenska
F"rsvarsmakten, Skeldar, Kustbevakningen, norska F"rsvarsmakten, engelska Royal Air Force och
estniska Polisen. 
 
Koncernen har en v letablerad n rvaro p! den svenska marknaden, och agerar m!nga g!nger som den
svenska etableringskanalen f"r stora internationella f"retag inom branschen. W5 Solutions roll som
mellanhand i dessa aff rer tillf"r v rde till de stora internationella f"rsvarskonglomeraten som inte
besitter samma lokala n rvaro och k nnedom. Med en l!ng historia av att leverera h"gkvalitativa
teknologiska l"sningar till f"retag och myndigheter inom f"rsvar och samh llsskydd,  r Koncernen en
etablerad akt"r p! marknaden. 
 
Koncernen har en bred produktportf"lj inom de tre aff rsomr!dena. D rtill tillkommer en djup
kompetens och ett n ra samarbete med kunden, d r W5 Solutions bygger upp l!ngvariga relationer som
str cker sig "ver flera !r. Dessa n ra samarbeten bidrar till att Koncernen kan identifiera ett behov hos
kunden alternativt bli informerade om ett behov och d refter utveckla en produkt eller system som fyller
det behovet. 
 
W5 Solutions erbjuder helhetsl"sningar d r Koncernen s kerst ller att hela konceptet fungerar genom
allt ifr!n kompletterande utbildning, service manualer, implementering av produkten i befintliga system,
underh!ll och vidmakth!llande av produkten. Koncernen !tar sig det totala system!tagandet i sina projekt
vilket omfattar kravanalys, utveckling/tillverkning, verifiering, leverans och n r v l systemet  r
installerat och levererat tillkommer !terkommande service och support under dess livstid vilket kan vara
upp till 20-40 !r.
 
W5 Solutions verkar i en bransch som karakt riseras av n ra relationer och uppdrag som str cker sig "ver
l!nga perioder, vilket st ller krav p! relationsbyggande, trov rdighet och gedigen etablering "ver tid.
Med en stark lokalk nnedom och ett v letablerat namn bed"mer W5 Solutions att man har en stark
position p! framf"r allt den nordiska marknaden. Koncernens f"rs ljning sker till 90 % p! den svenska
marknaden och 10 % sker genom export till andra marknader.
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marknaden och 10 % sker genom export till andra marknader.

 
 
 
Moderf"retaget fungerar som avtalspart gentemot ett flertal kunder och leverant"rer. Merparten av allt
material och alla tj nster som faktureras fr!n moderf"retaget har k"pts fr!n andra koncernf"retag.
 
F"retaget har sitt s te i Stockholm.
 
V"sentliga h"ndelser under r"kenskaps#ret
 
 
P! extra bolagsst mma 2021-02-11 beslutades om att byta namn till W5 Solutions AB (publ) och att
samtidigt  ndra bolagskategori fr!n privat bolag till publikt bolag. $ndringen har registerats 2021-05-19.
 
Den 1 juni f"rv rvades 100 % av aktierna i MSE Omnifinity AB. K"peskillingen uppgick till 2 MSEK,
d rut"ver har avtalats om till ggsk"peskilling som utg!r per s!ld enhet. Avtalet str cker sig till och med
2025-12-31.
 
I slutet av september erh!lls en order inom aff rsomr!det Training and simulation p! 40 MSEK.
 
Den 17 december noterades bolagets aktie p! Nasdaq First North Growth Market. I samband med
noteringen genomf"rdes en nyemission om 1 400 000 aktier till kursen 25 SEK. Nyemissionen tillf"rde
bolaget 35 MSEK f"re avdrag f"r noteringskostnader.
 
Den 20 december erh!ll bolaget en order inom aff rsomr!det Training and simulation, orderv rdet
uppgick till 13 MSEK.
 
Den 21 december erh!ll bolaget en f"rl ngning av ett service- och underh!llsavtal inom aff rsomr!det
Training and simulation. Kontraktet str cker sig "ver fyra !r, orderv rdet ber knas till 60-80 MSEK.
 
 
V"sentliga h"ndelser efter r"kenskaps#rets slut
 
$ven efter r kenskaps!rets utg!ng forts tter den r!dande Covid-19 pandemin och dess f"ljdverkningar
att p!verka bolagets verksamhet.
 
I dagsl get g"r bolaget bed"mningen att det f"religger viss risk f"r problem att f! tag i komponenter i den
omfattning som efterfr!gas vilket kan p!verka leveransf"rm!ga. Bolaget kan inte l mna n!gra prognoser
p! vilken omfattning och hur det kommer sl! resultatm ssigt d! f"ruts ttningarna kan komma att  ndras
mycket fort beroende p! utvecklingen.
 
En nyemission om 155 728 aktier har genomf"rts under januari 2022, med anledning av utnyttjandet av
"vertilldelningsoptionen i samband med b"rsintroduktionen. Nyemissionen tillf"rde bolaget cirka 3,9
MSEK.
 
I slutet av januari -22 meddelande en av v!ra st"rre kunder, FMV, att avbrya ett uppdrag g llande
utveckling och produktion av kraftenhet f"r helikopter, med anledning av f"rseningar. Kontraktets v rde
uppgick till 9,9 MSEK. Detta har p!verkat resultatet f"r 2021 med -9,5 MSEK.
 
Under mars 2022 undertecknades en avsiktsf"rklaring (LOI) om att f"rv rva MR Targets AB. F"rv rvet
kommer att slutf"ras under april m!nad.
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kommer att slutf"ras under april m!nad.

 
 
F!rv"ntad framtida utveckling samt v"sentliga risker och os"kerhetsfaktorer
 
Det f"religger goda f"ruts ttningar att kunna uppn! st llda prognoser g llande s!v l oms ttning som
resultat under f"ruts ttning att f"ljdverkningarna av Covid-19 pandemins inverkan p! bolaget inte "kar.
Oaktat Covid-19 s!  r bolagets orderstock och ordering!ng samt de finansiella f"ruts ttningarna starkare
 n n!gonsin. 
 
Marknads- och verksamhetsrelaterade risker
 
Risker relaterade till konkurrens
Koncernens verksamhet  r huvudsakligen f"rsvarsrelaterad och konkurrenter f"rekommer b!de p! global
niv! och lokal niv!. Koncernen  r utsatt f"r konkurrens genom att det finns andra f"retag som kan
producera produkter och erbjuda tj nster med liknande egenskaper, kundanpassning, prisniv! och
leveranss kerhet. Konkurrenterna kan ha st"rre finansiella resurser  n koncernen och b ttre kapacitet att
st! emot nedg!ngar p! marknaden, vara skickligare p! att beh!lla kompetent personal och vara b ttre
anpassade f"r % och ha b ttre tillg!ng till % de lokala marknaderna. &kad konkurrens kan bland annat leda
till att koncernen f"rlorar marknadsandelar och medf"ra minskad nettooms ttning.
 
Risker relaterade till nyckelpersoner
W5 Solutions framtida framg!ngar beror i h"g grad p! f"rm!gan att kunna rekrytera, beh!lla och
utveckla kvalificerade medarbetare. Koncernen  r s rskilt beroende av anst llda med specialistkunskap
inom produkt- och teknikutveckling samt vissa anst llda % framf"r allt i f"retagsledande st llning % som
besitter l!ng erfarenhet inom koncernens verksamhetsomr!den och som har l!ngvariga relationer med
koncernens kunder och andra intressenter.
 
Risker relaterade till nyckelkunder
Koncernens f"rs ljning  r f"rdelad p! ett f"rh!llandevis begr nsat antal kunder. Under r kenskaps!ret
har 73 procent av koncernens fakturering skett till FMV och F"rsvarsmakten.
 
Risker relaterade till utvecklingsprojekt
Koncernen tillhandah!ller teknikintensiva och kundanpassade produkter i en bransch d r tekniken
st ndigt  r under snabb utveckling. Det  r d rf"r en avg"rande faktor f"r koncernens fortsatta tillv xt att
koncernens forsknings- och utvecklingsarbete ligger i framkant. Kundernas skiftande krav m!ste snabbt
f!ngas upp och omvandlas till de b sta l"sningarna f"r varje given marknadssituation, vilket ofta inneb r
utvecklingsprojekt med betydande komplexitet.
 
Risker relaterade till leverant rer
Koncernen har egen produktion av bland annat simulatorsystem, m!lsystem och kommunikationssystem.
Dessa produkter best!r av komponenter och r!varor fr!n flera olika leverant"rer. F"r att kunna s lja och
producera produkter  r koncernen beroende av att externa leverant"rer uppfyller "verenskomna villkor
vad g ller exempelvis m ngd, kvalitet och leveranstider. Felaktiga, f"rsenade eller uteblivna leveranser
fr!n leverant"rer kan inneb ra att koncernens leveranser i sin tur f"rsenas eller m!ste avbrytas, blir
bristf lliga eller felaktiga.
 
Risker relaterade till politiska beslut
Koncernen bedriver verksamhet i Sverige men s ljer sina produkter och tj nster globalt varf"r bolaget, i
likhet med "vriga f"retag, p!verkas av den allm nna finansiella och politiska situationen i v rlden.
Efterfr!gan p! koncernens produkter p!verkas framf"rallt av enskilda l nders !rliga f"rsvarsbudgetar,
vilka i sin tur p!verkas av faktorer som aktuellt politiskt styre, mer l!ngvariga ekonomiska f"rh!llanden,
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vilka i sin tur p!verkas av faktorer som aktuellt politiskt styre, mer l!ngvariga ekonomiska f"rh!llanden,

f"rsvars- och s kerhetspolitik samt s kerhetsl get nationellt och globalt. I tider av st"rre s kerhetspolitisk
oro "kar ofta anslagen till enskilda l nders f"rsvarsbudgetar. S!dana politiska f"rslag kan dock komma
att f"r ndras och politiska eller ekonomiska f"r ndringar som inneb r v sentlig minskning av
f"rsvarsbudgeten i enskilda l nder kan p!verka koncernens kunders investeringsplaner och d rmed
efterfr!gan p! koncernns produkter, vilket skulle kunna f! en v sentlig negativ inverkan p! koncernens
nettooms ttning och resultat. I dagsl get sker cirka 90 procent av koncernens f"rs ljning till Sverige,
varf"r koncernen  r s rskilt utsatt vid minskad efterfr!gan p! koncernens produkter p! den svenska
marknaden.
 
Legala risker
 
Risker relaterade till tillst!nd
F"r att koncernen ska kunna bedriva sin verksamhet kr vs relevanta tillst!nd fr!n myndigheter.
Koncernen innehar exempelvis tillst!nd att tillverka och tillhandah!lla krigsmateriel, och kan komma att
beh"va ans"ka om ytterligare tillst!nd. Det finns en risk att koncernens existerande tillst!nd !terkallas,
att nya tillst!nd inte erh!lls eller att tillst!nd inte har den omfattning som koncernen f"rv ntar sig.
Tillst!ndsprocesser kan ocks! komma att bli tids- och kostnadskr vande. Detta skulle kunna f! en negativ
inverkan p! koncernens verksamhet och resultat.
 
Risker relaterade till reklamationer och produktansvarskrav
Koncernen kan komma att bli f"rem!l f"r produktansvarsanspr!k eller andra anspr!k vid eventuella fel i
koncernens produkter eller om en av bolagets koncernens orsakar, eller p!st!s orsaka, person- eller
egendomsskada. Ers ttningsskyldigheten f"r felaktiga och skadliga produkter regleras av lag och av
koncernen ing!ngna avtal, varav vissa avtal !l gger koncernen ett st"rre ansvar  n vad som f"ljer av lag,
exempelvis avseende garantitider och indirekt skada. Vid korrekta kundreklamationer  r koncernen
typiskt sett skyldigt att !tg rda eller ers tta de defekta produkterna samt i vissa fall ers ttningsskyldigt
f"r skador och f"rluster som drabbar kunden p! grund av felaktiga produkter. Gentemot vissa av
koncernens kunder g ller l!nga garantitider f"r levererade produkter, vilket inneb r att garantianspr!k
kan uppkomma flera !r efter leverans.
 
Risker relaterade till bristande regelefterlevnad
Koncernens verksamhet  r bland annat f"rem!l f"r regulatoriska krav kopplade till export av produkter
och tj nster. Koncernen har  ven att efterleva skyldigheter och !taganden exempelvis g llande milj",
socialt ansvar, bolagsstyrning, personuppgiftshantering och antikorruption b!de enligt interna
styrdokument, i f"rh!llande till sina kunder och enligt lagar och andra regelverk s!som milj"balken, EU:s
dataskyddsf"rordning och lagen om krigsmateriel. N r det g ller det sociala ansvaret  r detta extra
betydelsefullt med h nsyn till att koncernens verksamhet  r f"rsvarsrelaterad.
 
Risker relaterade till immateriella r"ttigheter
Koncernen  r innehavare av s!v l registrerade som oregistrerade immateriella r ttigheter s!som
f"retagshemligheter och know-how. Om koncernens ans"kningar skulle nekas eller om koncernen skulle
f"rsumma f"rnyelse- eller avgiftsfrister f"r sina registrerade immateriella r ttigheter kan det medf"ra att
koncernen inte l ngre kan anv nda sagda immateriella r ttigheter, vilket skulle kunna ha negativa
konsekvenser f"r koncernens konkurrenskraft och efterfr!gan p! dess produkter. Koncernen kan ocks!
komma att uts ttas f"r intr!ng i dess immateriella r ttigheter. S!dana intr!ng kan leda till f"rv xling och
medf"ra renomm'skador som koncernen arbetat upp "ver tid samt medf"ra kostnader f"r koncernen till
f"ljd av vidtagande av juridiska !tg rder.
 
Bristande IP-skydd och -strategi medf"r ocks! en risk f"r att koncernen anklagas f"r immaterialr ttsliga
intr!ng i tredje parts r ttigheter. P!st!dda "vertr delser av tredje parts immateriella r ttigheter kan leda
till omfattande r ttsliga processer, ekonomiska f"rluster och negativ inverkan p! koncernens renomm'
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till omfattande r ttsliga processer, ekonomiska f"rluster och negativ inverkan p! koncernens renomm'

och goodwill. Det f"religger ocks! en risk att anst llnings-, konsult- och leverant"rsavtal samt avtal med
"vriga samarbetspartners  r bristf lliga med h nsyn till allokering av immateriella r ttigheter och
sekretess!taganden. Om koncernen misslyckas med att skydda och kontrollera immateriella r ttigheter
skulle det kunna f! en negativ inverkan p! koncernens verksamhet och konkurrenskraft.
 
Finansiella risker
 
Likviditets- och finansieringsrisk
Det finns risk att koncernen i framtiden inte kommer att generera tillr ckliga medel f"r finansiering av
verksamheten, vilket kan leda till att koncernen i framtiden beh"ver s"ka nytt kapital. Koncernen kan
komma att beh"va ytterligare finansiella resurser f"r att exempelvis refinansiera l!n eller andra
finansieringsavtal som f"rfaller samt f"r att m"jligg"ra f"retagsf"rv rv eller p! annat s tt uppn!
strategiska m!l. Det finns en risk att koncernen inte kan erh!lla finansiering n r behov uppst!r eller att
s!dan finansiering inte kan erh!llas p! f"r koncernen acceptabla villkor. D rmed kan koncernens
utveckling tillf lligt stoppas eller kan koncernen tvingas bedriva verksamheten i l gre takt  n "nskat,
vilket kan leda till uteblivna int kter. Om ovan n mnda risker intr ffar skulle detta kunna f! negativ
inverkan p! koncernens finansiella st llning och resultat.
 
Valutarisk
Koncernen  r utsatt f"r valutarisk i form av transaktionsrisk. Transaktionsrisk uppst!r vid k"p och
f"rs ljning av varor och tj nster i andra valutor  n koncernens valuta, SEK. Viss del av koncernens ink"p
och f"rs ljning g"rs i EUR, USD och andra valutor medan koncernens lokala driftskostnader  r i SEK.
P! grund av detta kan koncernen drabbas av minskade marginalen om v rdet p! den SEK st rks eller
"kade ink"pskostnader om v rdet p! SEK f"rs mras.
 
Forskning och utveckling
 
W5 Solutions vill vara ett bolag i framkant och arbetar konstant med att utveckla spetsteknologi till sina
kunder. Majoriteten av Koncernens produkter utvecklas tack vare att det finns en kundefterfr!gan i form
av en order eller  ett avtal. W5 Solutions forskning & utveckling  r d rmed till stor del kundfinansierad
vilket g"r att Koncernen bed"mer sig ha l!g risk i sina utvecklingsprojekt.
 
Den stora merparten av IP (Immateriella r ttigheter, Eng. Intellectual Property) kring produkter och
system som W5 Solutions utvecklar  gs av Bolaget eller av dotterbolag. Tack vare detta kan W5
Solutions anv nda sig av redan utvecklade produkter f"r f"rs ljning till andra kunder och till andra
marknader. D! Koncernen har en m ngd kunskap inom koncernen kan man utnyttja detta och
sammanf"ra olika expertiser, det kan g lla exempelvis; elektronik, konstruktion och programmering. 
 
Inom Koncernens avdelning f"r forskning och utveckling arbetar idag 15 ingenj"rer, rekryteringar p!g!r
kontinuerligt f"r att forts tta leverera v rde till sina kunder. D! utvecklingen sker inom Koncernen kan
man agera agilt och ta fram b!de prototyper och demonstratorer till kund med korta ledtider. H r kan
v rdefulla projekt prioriteras och Koncernen bed"mer att man  r konkurrenskraftiga i sin snabbhet.
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$garf!rh#llanden
 
Vid r kenskaps!rets utg!ng hade bolaget cirka 1 300  gare. $gare med mer  n 10 % av aktierna:
 
Swedish Defense Group AB 44,0 %
Cajory AB/Cajory Defence AB 13,4 %
DT2W Invest AB 12,9 %
MSE Holding AB 12,5 %
 
Fler#rs!versikt (Tkr)      
      
Koncernen 2021 2020 2018/19   
   (18 m!n)   
R"relsens int kter 143 471 114 527 75 794   
Resultat efter finansiella poster 15 277 9 073 -7 437   
Balansomslutning 144 223 47 496 42 447   
Antal anst llda 50 44 32   
EBITA (%) 11 8 -8   
Soliditet (%) 45 43 30   
      
Moderbolaget 2021 2020 2018/19 2017/18  
   (18 m!n) (7 m!n)  
R"relsens int kter 138 742 96 675 35 755 7 326  
Resultat efter finansiella poster 4 101 4 817 50 54  
Balansomslutning 96 285 17 627 16 114 3 914  
Antal anst llda 1 0 4 6  
EBITA (%) 3 0 0 1  
Soliditet (%) 48 63 27 45  
      

 
F!r"ndring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
%vrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital
inkl. #rets resultat Totalt

     
Belopp vid !rets ing!ng 50 000  20 244 286 20 294 286
Fondemission 450 000  -450 000 0
Nyemission 70 000 30 991 475  31 061 475
#rets resultat   13 408 775 13 408 775
Belopp vid #rets utg#ng 570 000 30 991 475 33 203 061 64 764 536
     

I posten annat eget kapital ing!r kapitalandelsfond med 234 966 (0) kr.
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Moderbolaget 
Aktie-

kapital
%verkurs-

fond
Balanserat

resultat
 rets

resultat Totalt
      
Belopp vid !rets ing!ng 50 000  6 558 948 4 492 268 11 101 216
Fondemission 450 000  -450 000  0
Nyemission 70 000 30 991 475   31 061 475
Disposition enligt beslut
av !rets !rsst mma:   4 492 268 -4 492 268 0
#rets resultat    4 067 097 4 067 097
Belopp vid #rets utg#ng 570 000 30 991 475 10 601 216 4 067 097 46 229 788
      

 
F!rslag till vinstdisposition
Styrelsen f"resl!r att till f"rfogande st!ende vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 10 601 215
"verkursfond 30 991 475
!rets vinst 4 067 097
 45 659 787
 
disponeras s! att
i ny r kning "verf"res 45 659 787
 
Koncernens och moderbolagets resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och
balansr kningar samt kassafl"desanalyser med noter.
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Koncernens
Resultatr"kning

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

balansr kningar samt kassafl"desanalyser med noter.

Nettooms ttning  133 742 926  113 991 154  
F"r ndring av lagervaror under tillverkning  8 226 283  0  
&vriga r"relseint kter  1 501 912  536 212  
  143 471 121  114 527 365  
      
R!relsens kostnader      
R!varor och f"rn"denheter  -63 601 515  -60 017 538  
&vriga externa kostnader 2, 3 -21 813 815  -14 226 287  
Personalkostnader 4 -39 631 583  -29 682 071  
Avskrivningar av materiella och immateriella
anl ggningstillg!ngar  -2 619 589  -606 713  
&vriga r"relsekostnader  -177 924  -320 010  
  -127 844 426  -104 852 619  
R!relseresultat  15 626 695  9 674 746  
      
Resultat fr#n finansiella poster      
Resultat fr!n andelar i intressef"retag  234 966  0  
&vriga r nteint kter och liknande resultatposter 7 125  3 307  
R ntekostnader och liknande resultatposter 8 -584 713  -604 679  
  -349 622  -601 372  
Resultat efter finansiella poster  15 277 073  9 073 374  
      
Bokslutsdispositioner 9 0  -2 220 000  
Resultat f!re skatt  15 277 073  6 853 374  
      
Skatt p! !rets resultat 10 -1 868 298  -1 531 973  
      
 rets resultat  13 408 775  5 321 401  
H nf"rligt till moderf"retagets aktie gare  13 408 775  5 321 401  
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Koncernens
Balansr"kning

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLG NGAR      
      
Anl"ggningstillg#ngar      
      
Immateriella anl ggningstillg!ngar      
Balanserade utgifter f"r utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 11 9 532 854  784 647  
  9 532 854  784 647  
      
Materiella anl ggningstillg!ngar      
Byggnader och mark 12 3 161 152  3 298 681  
Inventarier, verktyg och installationer 13 1 406 248  892 583  
  4 567 400  4 191 264  
      
Finansiella anl ggningstillg!ngar      
Andelar i intressef"retag och gemensamt styrda f"retag 16, 17 259 966  25 000  
Uppskjuten skattefordran 18 877 416  594 947  
Andra l!ngfristiga fordringar 19 5 000  103 599  
  1 142 382  723 546  
Summa anl"ggningstillg#ngar  15 242 636  5 699 457  
      
Oms"ttningstillg#ngar      
      
Varulager m m      
R!varor och f"rn"denheter  13 659 351  7 218 857  
Varor under tillverkning  8 226 283  0  
F rdiga varor och handelsvaror  420 000  0  
F"rskott till leverant"rer  1 176 487  340 120  
  23 482 121  7 558 977  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  44 595 905  11 517 014  
Aktuella skattefordringar  14 987  23 067  
Upparbetad men ej fakturerad int kt 20 5 399 741  14 218 976  
&vriga fordringar  789 033  26 819  
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter  1 320 813  646 205  
  52 120 479  26 432 081  
      
Kassa och bank  53 378 116  7 804 988  
Summa oms"ttningstillg#ngar  128 980 716  41 796 046  
      
SUMMA TILLG NGAR  144 223 352  47 495 503  
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Koncernens
Balansr"kning

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital h"nf!rligt till moderf!retagets
aktie"gare      
Aktiekapital  570 000  50 000  
&vrigt tillskjutet kapital  30 991 475  0  
Annat eget kapital inklusive !rets resultat  33 203 061  20 244 286  
Eget kapital h"nf!rligt till moderf!retagets
aktie"gare  64 764 536  20 294 286  
      
Summa eget kapital  64 764 536  20 294 286  
Avs"ttningar 23     
Avs ttningar f"r uppskjuten skatt  1 138 413  0  
&vriga avs ttningar  5 150 000  0  
  6 288 413  0  
      
L#ngfristiga skulder 24, 25     
Skulder till kreditinstitut  3 681 623  4 376 825  
Skulder till koncernf"retag  0  3 107 820  
  3 681 623  7 484 645  
      
Kortfristiga skulder 25     
Skulder till kreditinstitut  816 080  525 229  
Leverant"rsskulder  25 803 553  5 161 757  
Aktuella skatteskulder  3 117 897  491 745  
&vriga skulder  12 884 705  5 961 852  
Fakturerad men ej upparbetad int kt 26 17 743 921  2 897 187  
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter 27 9 122 624  4 678 802  
  69 488 780  19 716 572  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  144 223 352  47 495 503  
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Koncernens
Kassafl!desanalys

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den l!pande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  15 277 073  9 073 375  
Justeringar f"r poster som inte ing!r i kassafl"det m.m 28 1 768 035  606 713  
Betald skatt  348 452  160 571  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten f!re
f!r"ndringar av r!relsekapital  17 393 560  9 840 659  
      
Kassafl!de fr#n f!r"ndringar i r!relsekapital      
F"r ndring av varulager och p!g!ende arbeten  -15 503 144  2 422 147  
F"r ndring kundfordringar  -32 065 751  6 857 067  
F"r ndring av kortfristiga fordringar  7 610 164  -10 245 452  
F"r ndring leverant"rsskulder  19 896 582  -5 648 742  
F"r ndring av kortfristiga skulder  20 299 941  3 871 686  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten  17 631 352  7 097 365  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anl ggningstillg!ngar  -874 613  -756 541  
F"rs ljning av materiella anl ggningstillg!ngar  1 253 140  10 000  
Investeringar i finansiella anl ggningstillg!ngar  -1 731 116  -123 599  
F"rs ljning av finansiella anl ggningstillg!ngar  98 599  0  
Kassafl!de fr#n investeringsverksamheten  -1 253 990  -870 140  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  31 061 475  0  
Amortering av l!n  -1 865 709  -899 622  
Kassafl!de fr#n finansieringsverksamheten  29 195 766  -899 622  
      
 rets kassafl!de  45 573 128  5 327 603  
      
Likvida medel vid !rets b"rjan  7 804 988  2 477 385  
Likvida medel vid #rets slut  53 378 116  7 804 988  
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Moderbolagets
Resultatr"kning

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

R!relsens int"kter      
Nettooms ttning  138 317 709  96 565 848  
&vriga r"relseint kter  424 044  109 581  
  138 741 753  96 675 429  
      
R!relsens kostnader      
R!varor och f"rn"denheter 2 -132 678 499  -96 213 545  
&vriga externa kostnader 2, 3 -1 149 738  -90 425  
Personalkostnader 4 -1 144 861  -12 656  
&vriga r"relsekostnader  0  -78 184  
  -134 973 098  -96 394 810  
R!relseresultat 5 3 768 655  280 619  
      
Resultat fr#n finansiella poster      
Resultat fr!n andelar i koncernf"retag 6 0  4 500 000  
&vriga r nteint kter och liknande resultatposter 7 460 864  127 590  
R ntekostnader och liknande resultatposter 8 -128 989  -91 399  
  331 875  4 536 191  
Resultat efter finansiella poster  4 100 530  4 816 810  
      
Bokslutsdispositioner 9 0  -324 542  
Resultat f!re skatt  4 100 530  4 492 268  
      
Skatt p! !rets resultat 10 -33 433  0  
 rets resultat  4 067 097  4 492 268  
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Moderbolagets
Balansr"kning

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLG NGAR      
      
Anl"ggningstillg#ngar      
      
Finansiella anl ggningstillg!ngar      
Andelar i koncernf"retag 14, 15 7 950 000  800 000  
Andelar i intressef"retag och gemensamt styrda f"retag 16, 17 25 000  25 000  
  7 975 000  825 000  
Summa anl"ggningstillg#ngar  7 975 000  825 000  
      
Oms"ttningstillg#ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  40 259 947  3 488 453  
Fordringar hos koncernf"retag  7 528 998  11 849 461  
Aktuella skattefordringar  0  22 979  
&vriga fordringar  192 292  200  
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter  351 261  52 304  
  48 332 498  15 413 397  
      
Kassa och bank  39 977 255  1 388 350  
Summa oms"ttningstillg#ngar  88 309 753  16 801 747  
      
SUMMA TILLG NGAR  96 284 753  17 626 747  
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Moderbolagets
Balansr"kning

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 21 570 000  50 000  
  570 000  50 000  
      
Fritt eget kapital 22     
Fri "verkursfond  30 991 475  0  
Balanserad vinst  10 601 215  6 558 947  
#rets resultat  4 067 097  4 492 268  
  45 659 787  11 051 215  
Summa eget kapital  46 229 787  11 101 215  
      
Avs"ttningar 23     
&vriga avs ttningar  5 150 000  0  
Summa avs"ttningar  5 150 000  0  
      
Kortfristiga skulder      
Leverant"rsskulder  4 264 013  65 132  
Skulder till koncernf"retag  38 869 409  4 116 488  
Aktuella skatteskulder  31 493  0  
&vriga skulder  667 430  85 930  
Fakturerad men ej upparbetad int kt 26 0  2 197 982  
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter 27 1 072 621  60 000  
Summa kortfristiga skulder  44 904 966  6 525 532  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  96 284 753  17 626 747  
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Moderbolagets
Kassafl!desanalys

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den l!pande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  4 100 530  4 816 810  
Justeringar f"r poster som inte ing!r i kassafl"det 28 0  400 000  
Betald skatt  21 039  -24 731  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten f!re
f!r"ndring av r!relsekapital  4 121 569  5 192 079  
      
Kassafl!de fr#n f!r"ndring av r!relsekapitalet      
F"r ndring av varulager och p!g!ende arbete  0  321 800  
F"r ndring av kundfordringar  -36 771 494  7 527 689  
F"r ndring av kortfristiga fordringar  3 829 414  -7 687 232  
F"r ndring av leverant"rsskulder  4 198 881  -196 591  
F"r ndring av kortfristiga skulder  34 149 060  -5 001 606  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten  9 527 430  156 139  
      
Investeringsverksamheten      
F"rs ljning av materiella anl ggningstillg!ngar  0  10 000  
Investeringar i finansiella anl ggningstillg!ngar  -2 000 000  -25 000  
Kassafl!de fr#n investeringsverksamheten  -2 000 000  -15 000  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  31 061 475  0  
Kassafl!de fr#n finansieringsverksamheten  31 061 475  0  
 rets kassafl!de  38 588 905  141 139  
      
Likvida medel vid !rets b"rjan  1 388 350  1 247 211  
Likvida medel vid #rets slut  39 977 255  1 388 350  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och v"rderingsprinciper
 
Allm"nna upplysningar
#rsredovisningen och koncernredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 #rsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna  r of"r ndrade j mf"rt med f"reg!ende !r.
 
Utl"ndska valutor
N r valutas kring inte till mpas, v rderas monet ra till!ngs- och skuldposter i utl ndsk valuta till
balansdagens avistakurs. Transaktioner i utl ndsk valuta omr knas enligt transaktionsdagens avistakurs.
 
Betr ffande v rdering av transaktioner coh balansposter n r valutas kring till mpas, se avsnittet om
finansiella instrument, underrubriken dokumenterade s kring av fnansiella skulder i utl ndsk valuta
(s kringsredovisning).
 
Int"ktsredovisning
Int kter har tagits upp till verkligt v rde av vad som erh!llits eller kommer att erh!llas och redovisas i
den omfattning det  r sannolikt att de ekonomiska f"rdelarna kommer att tillgodog"ras bolaget och
int kterna kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt.
 
Vid f"rs ljning av varor redovisas normalt inkomsten som int kt n r de v sentliga f"rm!ner och risker
som  r f"rknippade med  gandet av varan har "verf"rts fr!n f"retaget till k"paren.
 
P#g#ende tj"nsteuppdrag
 
Inkomster fr!n uppdrag p! l"pande r kning 
Redovisas som int kt i takt med att arbetet utf"rs och material levereras eller f"rbrukas inneb rande att
vinsten fr!n uppdragen avr knas successivt.
 
Om det inte  r sannolikt att betalning kommer att erh!llas f"r belopp som redan har redovisats som int kt
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erh!llas som en kostnad.
 
I balansr kningen j mf"rs redovisade int kter med de belopp som fakturerats best llaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen "verstiger den redovisade int kten utg"r mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad int kt. Om int kten "verstiger de fakturerade
beloppen utg"r mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad int kt.
 
Inkomster fr!n uppdrag till fast pris 
Redovisas som int kt enligt uppdragens respektive f rdigst llandegrad, s! kallad successiv
vinstavr kning. F rdigst llandegraden fastst lls huvudsakligen genom att j mf"ra nedlagda
uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.
 
N r utfallet kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt redovisas uppdragsinkomsten och h nf"rliga
uppdragsutgifter i resultatr kningen med utg!ngspunkt fr!n f rdigst llandegraden av aktiviteterna p!
balansdagen.
 
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt redovisas en int kt
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ers ttas
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endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ers ttas

av best llaren. Om det  r sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att "verstiga den totala
uppdragsinkomsten fr!n ett uppdrag redovisas den befarade f"rlusten som en kostnad omg!ende i
resultatr kningen.
 
I balansr kningen j mf"rs redovisade int kter med de belopp som fakturerats best llaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen "verstiger den redovisade int kten utg"r mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad int kt. Om int kten "verstiger de fakturerade
beloppen utg"r mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad int kt.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har uppr ttats enligt f"rv rvsmetoden. Detta inneb r att f"rv rvade verksamheters
identifierbara tillg!ngar och skulder redovisas till marknadsv rde enligt uppr ttad f"rv rvsanalys.
&verstiger verksamhetens anskaffningsv rde det ber knade marknadsv rdet av de f"rv ntade
nettotillg!ngarna enligt f"rv rvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 
Dotterf"retag
Koncernredovisningen omfattar, f"rutom moderf"retaget, samtliga f"retag i vilka moderf"retaget direkt
eller indirekt har mer  n 50 % av r"stetalet eller p! annat s tt innehar det best mmande inflytandet och
d rmed har en r tt att utforma f"retagets finansiella och operativa strategier i syfte att erh!lla ekonomiska
f"rdelar.
 
Ett dotterf"retags int kter och kostnader tas in i koncernredovisningen fr!n och med tidpunkten f"r
f"rv rvet till och med den tidpunkt d! moderf"retaget inte l ngre har ett best mmande inflytande "ver
dotterf"retaget.
 
Intressef"retag och Gemensamt styrt f"retag
Som intressef"retag r knas s!dana f"retag d r f"retaget har ett betydande men inte best mmande
inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt f"religga n r f"retaget  ger minst 20 % men inte mer
 n 50 % av r"sterna i ett annat f"retag.
 
Redovisning av intressef"retag
Innehav i intressef"retag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det inneb r att
en f"rv rvsanalys uppr ttas och eventuella "ver- eller underv rden identifieras. Det koncernm ssiga
v rdet p! andelen p!verkas under innehavstiden genom avskrivningar p! "verv rden eller !terf"ring av
underv rden. Andelsv rdet p!verkas  ven av resultatandelen i intressef"retaget under innehavstiden,
justerat f"r internvinster och "vriga koncernm ssiga justeringar. Erh!llna utdelningar reducerar det
koncernm ssiga v rdet.
 
Andel i intressef"retagets resultat efter skatt redovisas p! egen rad och p!verkar koncernens
r"relseresultat.
 
Transaktioner mellan koncernf"retag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernf"retag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade f"rluster elimineras ocks! s!vida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 
F"r ndring av internvinst under r kenskaps!ret har elimineras i koncernresultatr kningen.
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Immateriella tillg#ngar
F"retaget redovisar internt upparbetade immateriella anl ggningstillg!ngar enligt aktiveringsmodellen.
Det inneb r att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anl ggningstillg!ng aktiveras och skrivs av under tillg!ngens ber knade nyttjandeperiod, under
f"ruts ttningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1  r uppfyllda.
 
Anl"ggningstillg#ngar
Immateriella och materiella anl ggningstillg!ngar redovisas till anskaffningsv rde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linj rt "ver den f"rv ntade nyttjandeperioden med h nsyn till v sentligt restv rde.
F"ljande avskrivningsprocent till mpas:
 
Immateriella anl ggningstillg!ngar
Balanserade utgifter f"r utvecklingsarbeten 20 %  
   

Materiella anl ggningstillg!ngar
Byggnader 2-10 %  
Inventarier, verktyg och installationer 20 %  
   

Komponentindelning
Materiella anl ggningstillg!ngar har delats upp p! komponenter n r komponenterna  r betydande och n r
komponenterna har v sentligt olika nyttjandeperioder. N r en komponent i en anl ggningstillg!ng byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsv rde aktiveras. Utgifter f"r l"pande reparationer och underh!ll redovisas som kostnader.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument v rderas utifr!n anskaffningsv rdet. Instrumentet redovisas i balansr kningen n r
bolaget blir part i instrumentets avtalsm ssiga villkor. Finansiella tillg!ngar tas bort fr!n balansr kningen
n r r tten att erh!lla kassafl"den fr!n instrumentet har l"pt ut eller "verf"rts och bolaget har "verf"rt i
stort sett alla risker och f"rm!ner som  r f"rknippade med  gander tten. Finansiella skulder tas bort fr!n
balansr kningen n r f"rpliktelserna har reglerats eller p! annat s tt upph"rt.
 
Andelar i dotterf"retag
Andelar i dotterf"retag redovisas till anskaffningsv rde efter avdrag f"r eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsv rdet ing!r k"peskillingen som erlagts f"r aktierna samt f"rv rvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott l ggs till anskaffningsv rdet n r de uppkommer.
 
Derivatinstrument som ing!r i s kringsredovisning
F"r vissa st"rre ink"p utnyttjar W5 Solutions derivatinstrument f"r att hantera valutarisken som uppst!r
vid ink"p av varor och tj nster till produktionen. F"r dessa transaktioner till mpas normalt
s kringsredovisning n r ink"pet  r v sentligt. N r transaktionen ing!s, dokumenteras f"rh!llandet mellan
s kringsinstrumentet och den s krade posten, liksom  ven koncernens m!l f"r riskhanteringen och
riskhanteringsstrategin avseende s kringen. W5 Solutions dokumenterar ocks! f"retagets bed"mning,
b!de n r s kringen ing!s och fortl"pande, av huruvida de derivatinstrument som anv nds i
s kringstransaktioner i h"g utstr ckning  r effektiva n r det g ller att motverka f"r ndringar i
kassafl"den som  r h nf"rliga till de s krade posterna. 
 
Dokumenterade s kringar av finansiella skulder i utl ndsk valuta (s kringsredovisning) 
W5 Solutions valutas krar kontrakterade ink"p av varor och tj nster som anv nds i produktionen.
Derivatinstrumenten skyddar W5 Solutions mot f"r ndringar i valutakurser genom att kontrakten
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Derivatinstrumenten skyddar W5 Solutions mot f"r ndringar i valutakurser genom att kontrakten

fastst ller den kurs till vilken skulden i utl ndsk valuta kommer att realiseras. N r valutas kring av dessa
mycket sannolika ink"p sker, omv rderas inte s kringsinstrumenten vid f"r ndrade valutakurser och
derivatinstrumenten redovisas inte i balansr kningen. Hela effekten av f"r ndringar i valutakurserna
justerar anskaffningsv rdet p! det ink"p som s kringen avs!g. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som oms ttningstillg!ngar till det belopp som
f"rv ntas bli inbetalt efter avdrag f"r individuellt bed"mda os kra fordringar.
 
L!neskulder och leverant"rsskulder
L!neskulder och leverant"rsskulder redovisas initialt till anskaffningsv rde efter avdrag f"r
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fr!n det belopp som ska !terbetalas vid
f"rfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som r ntekostnad "ver l!nets l"ptid med hj lp av
instrumentets effektivr nta. H rigenom "verensst mmer vid f"rfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska !terbetalas.
 
Leasingavtal
F"retaget redovisar samtliga leasingavtal, s!v l finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linj rt "ver leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har v rderats till det l gsta av dess anskaffningsv rde och dess nettof"rs ljningsv rde p!
balansdagen. Med nettof"rs ljningsv rde avses varornas ber knade f"rs ljningspris minskat med
f"rs ljningskostnader. Den valda v rderingsmetoden inneb r att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utg"rs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatr kningen, utom d!
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillh"rande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt f"r innevarande r kenskaps!r samt den del av tidigare r kenskaps!rs
inkomstskatt som  nnu inte redovisats. Aktuell skatt ber knas utifr!n den skattesats som g ller per
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt  r inkomstskatt som avser framtida r kenskaps!r till f"ljd av tidigare h ndelser.
Redovisning sker enligt balansr kningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar p! tempor ra skillnader som uppst!r mellan bokf"rda respektive
skattem ssiga v rden f"r tillg!ngar och skulder samt f"r "vriga skattem ssiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt ber knas utifr!n g llande skattesats p! balansdagen. Effekter av
f"r ndringar i g llande skattesatser resultatf"rs i den period f"r ndringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anl ggningstillg!ng och uppskjuten skatteskuld som avs ttning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattem ssiga avdrag
redovisas i den omfattning det  r sannolikt att avdragen kan avr knas mot framtida skattem ssiga
"verskott. P! grund av sambandet mellan redovisning och beskattning s rredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som  r h nf"rlig till obeskattade reserver.
 



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

20 (32)
 

   
 

 

Ers"ttningar till anst"llda
Ers ttningar till anst llda avser alla former av ers ttningar som f"retaget l mnar till de anst llda.
Kortfristiga ers ttningar utg"rs av bland annat l"ner, betald semester, betald fr!nvaro, bonus och
ers ttning efter avslutad anst llning (pension). Kortfristiga ers ttningar redovisas som kostnad och en
skuld d! det finns en legal eller informell f"rpliktelse att betala ut en ers ttning till f"ljd av en tidigare
h ndelse och en tillf"rlitlig uppskattning av beloppet kan g"ras.
 
Ers ttningar till anst llda efter avslutad anst llning
I f"retaget finns endast avgiftsbest mda pensionsplaner. Som avgiftsbest mda planer klassificeras planer
d r fastst llda avgifter betalas och det inte finns f"rpliktelser att betala n!got ytterligare, ut"ver dessa
avgifter.
 
Utgifter f"r avgiftsbest mda planer redovisas som en kostnad under den period de anst llda utf"r de
tj nster som ligger till grund f"r f"rpliktelsen. 
 
Koncernbidrag
Erh!llna och l mnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 
Kassafl!desanalys
Kassafl"desanalysen uppr ttas enligt indirekt metod. Det redovisade kassafl"det omfattar endast
transaktioner som medf"rt in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar f"retaget, f"rutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som  r noterade p! en marknadsplats och har
en kortare l"ptid  n tre m!nader fr!n anskaffningstidpunkten. F"r ndringar i sp rrade medel redovisas i
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms ttning
R"relsens huvudint kter, fakturerade kostnader, sidoint kter samt int ktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella int kter och kostnader men f"re bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
F"retagets samlade till!ngar.

Antal anst llda
Medelantal anst llda under r kenskaps!ret.

EBITA (%)
Resultat f"re finansiella int kter och kostnader samt f"re avskrivning p! goodwill i procent av r"relsens
int kter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f"r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutningen.
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Uppskattningar och bed!mningar
Uppr ttandet av bokslut och till mpning av redovisningsprinciper, baseras ofta p! ledningens
bed"mningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt d! bed"mningen
g"rs. Uppskattningar och bed"mningar  r baserade p! historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under r!dande omst ndigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa anv nds f"r att bed"ma de
redovisade v rdena p! tillg!ngar och skulder, som inte annars framg!r tydligt fr!n andra k llor. Det
verkliga utfallet kan avvika fr!n dessa uppskattningar och bed"mningar. Uppskattningar och antaganden
ses "ver regelbundet. 
 
Enligt f"retagsledningen  r v sentliga bed"mningar avseende till mpade redovisningsprinciper samt
k llor till os kerhet i uppskattningar, fr mst relaterade till s! kallad succesiv vinstavr kning med
bed"mning om framtida vinst i projekt. 
 
Inga v sentliga k llor till os kerhet i uppskattningar och antaganden p! balansdagen bed"ms kunna
inneb ra en betydande risk f"r en v sentlig justering av redovisade v rden f"r tillg!ngar och skulder
under n sta r kenskaps!r.
 
 
Not 2 Leasing, leastagaren
Koncernen
 
#rets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppg!r till 4 187 402 (3 491 791) kronor. Av kostnaden
avser 2 418 355 (1 979 738) kronor lokalhyror och resterande del avser leasing av kontorsmaskiner och
fordon.
 
Framtida leasingavgifter, f"r icke upps gningsbara leasingavtal, f"rfaller till betalning enligt f"ljande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett !r 3 916 002 3 532 048  
Senare  n ett !r men inom fem !r 5 611 206 3 208 769  
Senare  n fem !r 0 0  
 9 527 208 6 740 817  
    

Moderbolaget
 
#rets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppg!r till 1 012 322 (517 067) kronor. Av kostnaden
avser 705 288 (218 886) kronor lokalhyror och resterande del avser leasing av fordon.
 
Framtida leasingavgifter, f"r icke upps gningsbara leasingavtal, f"rfaller till betalning enligt f"ljande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett !r 1 017 006 307 034  
Senare  n ett !r men inom fem !r 2 792 515 0  
Senare  n fem !r 0 0  
 3 809 521 307 034  
    



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

22 (32)
 

   
 

    

 
Not 3 Arvode till revisorer
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av !rsredovisningen och bokf"ringen samt styrelsens och
verkst llande direkt"rens f"rvaltning, "vriga arbetsuppgifter som det ankommer p! bolagets revisor att
utf"ra samt r!dgivning eller annat bitr de som f"ranleds av iakttagelser vid s!dan granskning eller
genomf"randet av s!dana "vriga arbetsuppgifter.
 
Koncernen
 2021 2020  
    
Crowe Osborne AB    
Revisionsuppdrag 548 700 455 400  
 548 700 455 400  
    

Moderbolaget
 2021 2020  
    
Crowe Osborne AB    
Revisionsuppdrag 239 000 61 485  
 239 000 61 485  

 
Not 4 Anst"llda och personalkostnader
Koncernen
 2021 2020  
Medelantalet anst"llda    
Kvinnor 11 8  
M n 39 36  
 50 44  
    
L!ner och andra ers"ttningar    
Styrelse och verkst llande direkt"r 2 930 939 2 195 919  
&vriga anst llda 23 690 176 17 865 804  
 26 621 115 20 061 723  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader f"r styrelse och verkst llande direkt"r 323 332 533 308  
Pensionskostnader f"r "vriga anst llda 2 535 592 2 124 248  
&vriga sociala avgifter enligt lag och avtal 8 365 207 5 922 043  
 11 224 131 8 579 599  
    
Totala l!ner, ers"ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 37 845 246 28 641 322  
    
K!nsf!rdelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel m n i styrelsen 100 % 100 %  
Andel kvinnor bland "vriga ledande befattningshavare 0 % 0 %  
Andel m n bland "vriga ledande befattningshavare 100 % 100 %  
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Moderbolaget
 2021 2020  
    
Medelantalet anst"llda    
Kvinnor 0 0  
M n 1 0  
 1 0  
    
L!ner och andra ers"ttningar    
Styrelse och verkst llande direkt"r 650 000 0  
&vriga anst llda 0 0  
 650 000 0  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader f"r styrelse och verkst llande direkt"r 86 727 0  
Pensionskostnader f"r "vriga anst llda 0 0  
&vriga sociala avgifter enligt lag och avtal 211 381 0  
 298 108 0  
    
Totala l!ner, ers"ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 948 108 0  
    

VD och vice VD  r sedan 2021-11-01 anst llda i moderbolaget, innan dess var de anst llda i
dotterbolaget W5 Solutions Production AB.
 
K!nsf!rdelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel m n i styrelsen 100 % 100 %  
Andel kvinnor bland "vriga ledande befattningshavare 0 % 0 %  
Andel m n bland "vriga ledande befattningshavare 100 % 100 %  
    

 
Not 5 Ink!p och f!rs"ljning mellan koncernf!retag
Moderbolaget
 2021 2020  
    
Andel av totala ink"p som skett fr!n andra f"retag i koncernen 87,70 % 75,50 %  
Andel av total f"rs ljn. som skett till andra f"retag i koncernen 15,80 % 26,20 %  
    

 
Not 6 Resultat fr#n andelar i koncernf!retag
Moderbolaget
 2021 2020  
    
Anteciperad utdelning 0 4 900 000  
Nedskrivningar 0 -400 000  
 0 4 500 000  
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Not 7 %vriga r"nteint"kter och liknande resultatposter
Koncernen
 2021 2020  
    
R nteint kter fr!n koncernf"retag 0 2 724  
&vriga r nteint kter 125 583  
    
 125 3 307  

Moderbolaget
 2021 2020  
    
R nteint kter fr!n koncernf"retag 460 826 127 590  
&vriga r nteint kter 38 0  
 460 864 127 590  

 
Not 8 R"ntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
 2021 2020  
    
R ntekostnader till koncernf"retag 0 -195 278  
&vriga r ntekostnader -584 713 -409 401  
 -584 713 -604 679  
    

Moderbolaget
 2021 2020  
    
R ntekostnader till koncernf"retag -128 674 -20 028  
&vriga r ntekostnader -315 -71 371  
 -128 989 -91 399  
    

Not 9 Bokslutsdispositioner
Koncernen
 2021 2020  
    
L mnade koncernbidrag till moderf"retag 0 -2 220 000  
 0 -2 220 000  

Moderbolaget
 2021 2020  
    
Mottagna koncernbidrag 0 7 669 320  
L mnade koncernbidrag 0 -7 993 862  
 0 -324 542  
    

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
 2021 2020  
Skatt p# #rets resultat   
Aktuell skatt -2 301 124 0
F"r ndring av uppskjuten skatt 432 826 -1 531 973
Totalt redovisad skatt -1 868 298 -1 531 973
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Totalt redovisad skatt -1 868 298 -1 531 973

Avst"mning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat f"re skatt  15 277 073  6 853 375
     
Skatt enligt g llande skattesats 20,60 -3 147 075 21,40 -1 466 622
Ej avdragsgilla kostnader  -77 085  -42 240
Ej skattepliktiga int kter  8  0
Justering skattesats uppskjuten
skattefordran  0  -23 111
Avdragsgilla kostnader, bokf"rda mot
eget kapital  811 336  0
Skattereduktion investeringar  34 111  0
F"rv rvat underskottsavdrag  462 004  0
Resultat intressef"retag, ej skattepliktigt  48 403   
Redovisad effektiv skatt 12,23 -1 868 298 22,35 -1 531 973
     

Moderbolaget
 2021 2020  
Skatt p# #rets resultat   
Aktuell skatt -33 433 0
Totalt redovisad skatt -33 433 0
   

Avst"mning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat f"re skatt  4 100 530  4 492 268
     
Skatt enligt g llande skattesats 20,60 -844 707 21,40 -961 345
Ej avdragsgilla kostnader  -70  -87 255
Ej skattepliktiga int kter  8  1 048 600
Avdragsgilla kostnader, bokf"rda mot
eget kapital  811 336  0
Redovisad effektiv skatt 0,82 -33 433 0,00 0

 
Not 11 Balanserade utgifter f!r utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 1 815 280 1 815 280  
F"rv rv av dotterf"retag 15 708 890 0  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 17 524 170 1 815 280  
    
Ing!ende avskrivningar -1 030 633 -667 577  
F"rv rv av dotterf"retag -4 764 924 0  
#rets avskrivningar -2 195 759 -363 056  
Utg#ende ackumulerade avskrivningar -7 991 316 -1 030 633  
    
Utg#ende redovisat v"rde 9 532 854 784 647  
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Utg#ende redovisat v"rde 9 532 854 784 647  

    
Not 12 Byggnader och mark
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 4 219 058 4 171 825  
Ink"p 0 47 233  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 4 219 058 4 219 058  
    
Ing!ende avskrivningar -920 377 -782 849  
#rets avskrivningar -137 529 -137 528  
Utg#ende ackumulerade avskrivningar -1 057 906 -920 377  
    
Utg#ende redovisat v"rde 3 161 152 3 298 681  
    
Bokf"rt v rde byggnader 2 368 505 2 506 034  
Bokf"rt v rde mark 792 647 792 647  
 3 161 152 3 298 681  
    

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 2 668 614 2 079 307  
Ink"p 874 614 709 307  
F"rs ljningar/utrangeringar -1 175 958 -120 000  
F"rv rv av dotterf"retag 1 057 136 0  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 3 424 406 2 668 614  
    
Ing!ende avskrivningar -1 776 031 -1 779 903  
F"rs ljningar/utrangeringar 539 406 110 000  
F"rv rv av dotterf"retag -495 232 0  
#rets avskrivningar -286 301 -106 128  
Utg#ende ackumulerade avskrivningar -2 018 158 -1 776 031  
    
Utg#ende redovisat v"rde 1 406 248 892 583  

 
Not 14 Andelar i koncernf!retag
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 1 200 000 1 200 000  
Ink"p 7 150 000 0  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 8 350 000 1 200 000  
    
Ing!ende nedskrivningar -400 000 0  
#rets nedskrivningar 0 -400 000  
Utg#ende ackumulerade nedskrivningar -400 000 -400 000  
    
Utg#ende redovisat v"rde 7 950 000 800 000  
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Utg#ende redovisat v"rde 7 950 000 800 000  

    
Not 15 Specifikation andelar i koncernf!retag
Moderbolaget
 
Namn

Kapital-
andel

R!str"tts-
andel

Antal
andelar

Bokf!rt
v"rde  

W5 Solutions Production AB 100% 100% 1 000 600 000  
W5 Solutions Teleanalys AB 100% 100% 1 000 200 000  
W5 Omnifinity AB 100% 100% 500 7 150 000  
    7 950 000  
      

 
Not 16 Andelar i intressef!retag och gemensamt styrda f!retag
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 25 000 0  
Ink"p 0 25 000  
#rets resultatandel 234 966 0  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 259 966 25 000  
    
Utg#ende redovisat v"rde 259 966 25 000  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 25 000 0  
Ink"p 0 25 000  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 25 000 25 000  
    
Utg#ende redovisat v"rde 25 000 25 000  
    

 
Not 17 Specifikation andelar i intressef!retag och gemensamt styrda f!retag
Koncernen
 
Namn

Kapital-
andel

R!str"tts-
andel

Antal
andelar

Bokf!rt
v"rde  

Sytrac AB 50% 50% 250 259 966  
    259 966  
      

Moderbolaget
 
Namn

Kapital-
andel

R!str"tts-
andel

Antal
andelar

Bokf!rt
v"rde  

Sytrac AB 50% 50% 250 25 000  
    25 000  
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Not 18 Uppskjuten skatt p# tempor"ra skillnader
Koncernen
 
2021-12-31    
    
Tempor"ra skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Avdragsgilla tempor ra skillnader  -1 138 413 -1 138 413
Skattem ssiga underskottsavdrag 774 797  774 797
Andra outnyttjade skatteavdrag 102 619  102 619
 877 416 -1 138 413 -260 997
    
2020-12-31   
   
Tempor"ra skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Netto
 

Skattem ssiga underskottsavdrag 526 439 526 439
Andra outnyttjade skatteavdrag 68 508 68 508
 594 947 594 947
   
F!r"ndring av uppskjuten
skatt     
 
 

Belopp vid
#rets ing#ng

Redovisas i
resultatr"k.

Redovisas mot
eget kapital

Belopp vid
#rets utg#ng

Skattem ssiga
underskottsavdrag 526 439 248 358  774 797
Andra outnyttjade
skatteavdrag 68 508 34 111  102 619
Skattepliktiga tempor ra
skillnader 0 150 357 -1 288 770 -1 138 413
 594 947 432 826 -1 288 770 -260 997
     

Not 19 Andra l#ngfristiga fordringar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 103 599 5 000  
Ink"p 0 98 599  
F"rs ljningar -98 599 0  
Utg!ende ackumulerade anskaffningsv rden 5 000 103 599  
    
Utg#ende redovisat v"rde 5 000 103 599  
    

Not 20 Upparbetad men ej fakturerad int"kt
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upparbetade int kter 91 075 544 51 716 771  
Fakturerade belopp -85 675 803 -37 497 795  
 5 399 741 14 218 976  
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 5 399 741 14 218 976  

    
 
Not 21 Antal aktier och kvotv"rde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
v"rde  

Antal A-Aktier 11 400 000 0,05  
 11 400 000  
    

 
Not 22 Disposition av vinst
Moderbolaget
 2021-12-31   
    
F!rslag till vinstdisposition    
Styrelsen f"resl!r att till f"rfogande st!ende vinstmedel:    
    
balanserad vinst 10 601 215   
"verkursfond 30 991 475   
!rets vinst 4 067 097   
 45 659 787   
    
disponeras s! att    
i ny r kning "verf"res 45 659 787   
 45 659 787   

 
Not 23 Avs"ttningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
%vriga avs"ttningar    
Ber knad till ggsk"peskilling 5 150 000 0  
 5 150 000 0  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
%vriga avs"ttningar    
Ber knad till ggsk"peskilling 5 150 000 0  
 5 150 000 0  
    

 
Not 24 L#ngfristiga skulder
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F!rfaller senare "n fem #r efter balansdagen    
&vriga skulder till kreditinstitut 1 220 578 2 733 380  
 1 220 578 2 733 380  
    



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

30 (32)
 

   
 

    

Not 25 Skulder som avser flera poster
Koncernen
 
Koncernens bankl!n om 4 497 703 kronor (4 902 054 kronor) redovisas under f"ljande poster i
balansr kningen.
 2021-12-31 2020-12-31  
    
L#ngfristiga skulder    
&vriga skulder till kreditinstitut 3 681 623 4 376 825  
 3 681 623 4 376 825  
    
Kortfristiga skulder    
&vriga skulder till kreditinstitut 816 080 525 229  
 816 080 525 229  
    

 
Not 26 Fakturerad men ej upparbetad int"kt
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upparbetade int kter -17 691 131 -4 003 753  
Fakturerade belopp 35 435 052 6 900 940  
 17 743 921 2 897 187  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Fakturerade belopp 0 -2 197 982  
 0 -2 197 982  
    

 
Not 27 Upplupna kostnader och f!rutbetalda int"kter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna l"ner och semesterl"ner 3 777 408 3 061 018  
Upplupna sociala avgifter 1 186 861 961 772  
Upplupna utgiftsr ntor 118 606 47 905  
Kvarst!ende kostnader i avslutade projekt 2 125 000 0  
Avg!ngsvederlag 611 824 0  
&vriga upplupna kostnader 1 302 925 608 107  
 9 122 624 4 678 802  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna l"ner och semesterl"ner 694 035 0  
Upplupna sociala avgifter 218 065 0  
&vriga upplupna kostnadaer 160 521 60 000  
 1 072 621 60 000  
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 1 072 621 60 000  

    
Not 28 Justering f!r poster som inte ing#r i kassafl!det
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 2 619 589 606 713  
Resultat fr!n andelar i intressef"retag -234 966 0  
Vinst vid f"rs ljning av anl ggningstillg!ngar -616 588 0  
 1 768 035 606 713  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Nedskrivning av aktier i koncernf"retag 0 400 000  
 0 400 000  
    

 
Not 29 V"sentliga h"ndelser efter r"kenskaps#rets slut
Koncernen
 
$ven efter r kenskaps!rets utg!ng forts tter den r!dande Covid-19 pandemin och dess f"ljdverkningar
att p!verka bolagets verksamhet.

I dagsl get g"r bolaget bed"mningen att det f"religger viss risk f"r problem att f! tag i komponenter i den
omfattning som efterfr!gas vilket kan p!verka leveransf"rm!ga. Bolaget kan inte l mna n!gra prognoser
p! vilken omfattning och hur det kommer sl! resultatm ssigt d! f"ruts ttningarna kan komma att  ndras
mycket fort beroende p! utvecklingen.

En myemission om 155 728 aktier har genomf"rts under januari 2022, med anledning av utnyttjandet av
"vertilldelningsoptionen i samband med b"rsintroduktionen. Nyemissionen tillf"rde bolaget cirka 3,9
MSEK.

I slutet av januari -22 meddelande en av v!ra st"rre kunder, FMV, att avbrya ett uppdrag g llande
utveckling och produktion av kraftenhet f"r helikopter, med anledning av f"rseningar. Kontraktets v rde
uppgick till 9,9 MSEK. Detta har p!verkat resultatet f"r 2021 med -9,5 MSEK.

Under mars 2022 undertecknades en avsiktsf"rklaring (LOI) om att f"rv rva MR Targets AB. F"rv rvet
kommer att slutf"ras under april m!nad.
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Not 30 St"llda s"kerheter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F!r egna skulder till kreditinstitut    
F"retagsinteckning 16 000 000 13 400 000  
Fastighetsinteckningar 7 000 000 7 000 000  
Tillg!ngar med  gander ttsf"rbeh!ll 260 590 328 570  
 23 260 590 20 728 570  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F!r egna skulder till kreditinstitut    
F"retagsinteckning 6 800 000 6 800 000  
 6 800 000 6 800 000  
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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 koncern-
redovisningen för W5 Solutions AB (publ) för räkenskapsåret 2021.

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 2021-12-
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.

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 års-
redovisningen 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 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.
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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 W5 Solutions AB (publ) för
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stockholm 2022-05

Crowe Osborne AB

_________________________________
Thomas Gustavsson
Auktoriserad revisor


