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Kommande rapporter
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.
Kommande rapporter är planerade enligt följande:
• Q1-rapport

2018-05-29

• Q2-rapport

2018-08-25

• Q3-rapport

2018-11-24

• Bokslutskommuniké

2019-02-27

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämman kommer att hållas i Lund 2018-05-29.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida
(www.globalwarningsystem.com) från och med 2018-04-20.

Certified Advisor
Erik Penser Bank
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Året i siffror
Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 14,2 (9,0) MSEK och för
moderbolaget var motsvarande siffra 8,9 (6,7) MSEK.
Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -13,0 (-18,4) MSEK och för moderbolaget var
motsvarande siffra -11,0 (-16,2) MSEK
Resultatet för året uppgick för koncernen till -12,9 (-18,4) MSEK och för moderbolaget var
motsvarande siffra -11,5 (-16,5) MSEK.
Likvida medel uppgick för koncernen till 14,1 (18,5) MSEK vid årets utgång och för moderbolaget
uppgick likvida medel till 13,5 (17,8) MSEK vid motsvarande tidpunkt.
Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -0,84 (-1,23) SEK (efter korrigering av minoritetsandel)
och för moderbolaget till -0,79 (-1,15) SEK.

Händelser i korthet under 2017
• GWS överlåter 65% av aktierna i EQHO map AB (u.n.t.
Carefindy AB) till Rethinking Care Sweden AB. För
ytterligare information hänvisas till pressmeddelande
publicerat den 19 januari 2017.

aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får
motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 15 %
baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2017.

• GWS erhåller forskningsbidrag från den statliga
myndigheten Vinnova för projektet ”Artificiell
Intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker”.
Bidragssumman från Vinnova är på cirka 2 miljoner SEK.

• GWS tecknar nytt avtal med ERV och utökar samarbetet
att även gälla SDK (Software Development Kit).

• GWS signerar partneravtal med Lingmerths Resebyrå AB.
• GWS meddelar att framtida focus kommer att läggas på
affärsresenärer och försäkringsteknologi (InsureTech).
För detta ändamål planerar GWS att söka ytterligare
finansiering för att ta till vara marknadsmöjligheterna
inom InsureTech.
• GWS kallar till extra bolagsstämma den 27 juni 2017.
Stämman beslutade att välja Charlotta Tönsgård som
ny styrelseledamot i GWS. Paul Degerlund avgår som
styrelseledamot i samband med stämman. Vidare
beslutade stämman bemyndiga styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet

• GWS och Chubb INA Holdings, ett av världens ledande
försäkringsbolag, tecknar avtal på 3 år med ett värde
för GWS på minst 5,3 miljoner SEK.
• GWS tecknar tvåårsavtal med EOS Risk Group i London.
Avtalet ger GWS tillgång till bl.a. olje- och gasmarknaden.
• GWS meddelar att Humle Småbolagsfond investerar
5,2 miljoner SEK i GWS.
• GWS erhåller ett företagslån från Almi uppgående till
3 miljoner SEK.

Händelser efter periodens utgång
• GWS utvidgar avtalet med franchisegivare till ett mycket
framgångsrikt och globalt detaljhandelskoncept.
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VD Andreas Rodman har ordet
2017 var ett mycket viktigt år för GWS
När företaget listades på Nasdaq First North 2014,
planerade vi att använda kapitalet till en bred internationell
expansion och utforska affärsmöjligheterna i olika
marknadssegment och geografiska regioner i världen.
Effektiv affärsutveckling sker alltid bäst genom att möta
och föra dialog med potentiella kunder.
Under 2015 och 2016 etablerade vi därför kontakter,
byggde relationer och tecknade avtal inom en rad olika
segment. Tanken var att fokusera på områdena där de
tydliga affärerna fanns.
2017 blev året då vi samlade erfarenheterna och
lärdomarna från det tidigare arbetet och beslutade
hur vi ska koncentrera vårt framtida säljarbete. Två
tydliga affärsområden mejslades ut; tjänsteresenärer
och försäkringsbolag. Geografiskt prioriterade regioner
är Västeuropa, Nordamerika och Sydost- och Ostasien.

Vi kommer naturligtvis fortsätta att stödja våra
existerande kunder inom andra segment och landa
både pågående och nya orderprocesser utanför de
beslutade affärsområdena, men nyförsäljningen och den
kommande marknadsföringen riktar helt och hållet in sig
mot affärsresenärer och försäkringsbolag.
Andra viktiga erfarenheter som vi samlat på oss under
våra första år är hur säljcyklerna ser ut och marknadens
mognad. Eftersom nästan alla initiala kontakter med
kunder eller partners är ytterst positiva är det lätt att
underskatta ledtiderna fram till beslut. Vi har nu insett
att även om säkerhetschefer, HR, ledning eller andra delar
av organisation är entusiastiska och både ser nyttan och
affärsmöjligheterna, så finns det en inbyggd tröghet inom
andra delar av organisationerna. Det är dock viktigt att
påpeka att det handlar om långsamhet och inte en ovilja
att ta till sig vår nya teknik och vår tjänst. Glädjande nog
förs beslutsprocesserna hela tiden framåt - men vi har lärt
oss att det tar mycket längre tid än vi ursprungligen trodde.
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Positiv tillväxtutveckling
Den absolut viktigaste erfarenheten från de
inledande åren är dock en tydlig bekräftelse på att
marknadspotentialen verkligen är lika stor som vi
hoppats på. Det innebär att när väl kunden har uppnått
rätt mognad, innebär det en bra affär för oss med
goda marginaler. Ett exempel på detta är en av våra
företagskunder som under Q1 2018, kraftigt utökade
sitt avtal till 5000 resenärer, värt 1,3 miljoner per år.
Företaget har sakta men säkert mognat och nu ser vi
resultatet av denna process.
Hos företagskunder är utvecklingsstegen väldigt tydliga.
Först provar ett fåtal personer, därefter väljer man en
mindre grupp och sedan får ett större antal användare
tillgång till tjänsten. Nästa fas är alla som reser i tjänsten
och då börjar volymerna bli betydande.
GWS arbetar aktivt för att ta ytterligare ett steg fram
hos företagen. Det är ju viktigt att inte bara säkra
personer på bolagen som reser till andra länder utan
alla anställda. Oavsett om de befinner sig på en långresa,
har kundmöten på annan ort, jobbar hemifrån eller
bara går ut för att äta lunch. Vårt mål är att skapa en
virtuell säkerhetsbubbla runt varje anställd som gör att
personalen alltid ska känna sig trygga när de lämnat
kontoret.

GWS for t sät ter ock så sit t arbete inom
försäkringsbranschen. Under 2017 tecknade vi ett
prestigefullt globalt avtal med Chubb, världens största
börsnoterade försäkringsbolag inom sakförsäkringar.
Genom avtalet med Chubb, ingår numera GWS:s tjänst
när man köper en företagsreseförsäkring från Chubb.
Tjänsten är gratis för försäkringstagaren medan Chubb
betalar en licensavgift för varje försäkring till GWS.
Eftersom tjänsten rullades ut under hösten, befinner sig
de flesta fortfarande i mognadsfasens första steg med
test i mindre omfattning. Om Chubbs företagskunder
följer samma utvecklingsmönster som övriga, kommer
vi se en kraftig expansion av användare via Chubb de
kommande åren.
Den positiva tillväxtutvecklingen inom företaget fortsatte
under fjärde kvartalet samtidigt som det negativa
kassaflödet som förväntat minskade under förra året
Utvecklingen är mycket tydlig och stabil, såväl GWSkärntjänsterna som vårt dotterbolag Travelogix-tjänster
växer stadigt. I jämförelse med 2016 har Travelogix
nästan fördubblat sina intäkter år 2017.
I slutet av förra året stärkte vi vårt finansiella
utrymme genom en kombination av banklån och en
placeringsinvestering av Humle Småbolagsfond. Fonden
är en professionell mikrokapitalfond som är känd för att
vara en av de bästa prestationsfonderna med förmåga
att hitta bra investeringar. Vi är därför stolta över att
vara en del av Humleportföljen och ser Humles beslut att
investera i GWS som bevis på att även stora finansiella
aktörer upplever utvecklingspotentialen i vår affärsidé.

Safeture Pro 2.0
Tekniken är hjärtat i vårt bolag och vi upplever oss
själva som en startup som driver utvecklingen framåt.
Det är också just vårt teknikkunnande som oftast är en
avgörande faktor att få affärer och göra kunderna nöjda.

Sedan noteringen på Nasdaq First North 2014, har omsättningen i GWS
för varje kvartal visat på en stabil tillväxt.
2015 siffror är baserat på moderbolaget då det ej fanns någon koncern vid den tidpunkten.
Nedgången under Q4 2016 berodde i huvudsak på justeringar i periodiseringar för 2016.

Under våren kommer den stora uppgraderingen av
Safeture Pro. Vi har i flera år samlat in synpunkter och
erfarenheter från våra kunder och arbetat med helt
nya Safeture Pro 2.0 för tjänsteresenärer. En del av
funktionerna har förvisso smyglanserats genom appen
Travel Smart som vi byggt åt Chubb, men nu kommer
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dessa och fler därtill även till våra företagskunder.
Kopplingar till flygbiljetter, mer funktionalitet vid
avstängd roaming eller flygläge, helt ny grafisk design
och användargränssnitt och mycket mer.
Med Safeture Pro 2.0 både möter vi och överträffar våra
kunders förväntningar.

AI-baserade lösningar
Alla pratar idag om AI, artificiell intelligens och förra
året påbörjade vi vårt stora AI-projekt. Vi insåg snabbt
att vi har en av de mest värdefulla och nödvändiga
komponenter som krävs för att bygga en framgångsrik
AI; lärodata. En AI kan nästan aldrig lära sig själv utan
behöver stora mängder lärodata som berättar för den
vad som är rätt och vad som är fel.

Software Developer Kit
Vi konstaterade under den internationella
expansionsperioden att vi inte ska lägga kraft på
att bygga specialdesignade appar åt alla potentiella
kunder. Istället måste de kunna lägga in vår tjänst som
en komponent i sina egna appar. Vi beslutade därför
att utveckla vår SDK produkt, Software Developer Kit.
SDK-lösningen har en rad fördelar för både GWS
och kunderna. Vi slipper dyrbart och tidskrävande
utvecklingsarbete för varje enskild kund samtidigt som
startsträckan från ett avtal till färdig produkt avsevärt
förkortas. Det innebär också en ökad flexibilitet för
kunden där kunden kan oberoende av GWS utveckla sina
egna tjänster och funktioner i samma mobila applikation
som levererar GWS tjänster och innehåll.
Beslutet om en SDK-lösning har visat sig vara en fullträff.
Den första kunden som tecknade sig för att gå över till
SDK var ERV/Europeiska. De förlängde sitt kontrakt med
oss genom att teckna ett nytt avtal 2017, baserat på SDK.
Majoriteten av våra större affärsdiskussioner är idag
centrerade runt eller kopplade till en SDK-lösning. Det
är extra spännande eftersom vi är den enda aktören i
branschen som i dag erbjuder vår typ av tjänst som en
SDK-lösning.
Tillsammans med övriga positiva signaler, stärker det
vår uppfattning om en fortsatt kraftfull utveckling av
företaget och ökad efterfrågan av våra produkter och
tjänster under det kommande året.

När vi startade GWS utvecklade vi ett helt nytt system från
början vilket innebar att inkommande källinformation
samt alla analyser och resultat som producerades av
våra analytiker sparades. Detta var mycket lyckosamt.
Det är nämligen exakt denna data som används för att
lära en AI att leta efter information och snabbt upptäcka
händelser som vi analyserar och rapporterar om.

Lund, April 2018
Andreas Rodman, VD
GWS Production AB

Våra konkurrenter saknar det mesta av denna
strukturerade data vilket innebär en betydligt högre
tröskel för dem att implementera AI-baserade lösningar.
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Om GWS Production AB
GWS grundades 2009 av Lars Lidgren, en läkare med
personliga erfarenheter gällande behovet av korrekt
information i rätt tid. I början av 2000-talet bevittnade
han tre dramatiska händelser som förändrade hans liv:
SARS-epidemin 2003 i Kina, tsunamin 2004 i Thailand
och terroristattacken i Mumbai 2008. Katastroferna var
mycket olika. En var en medicinsk hälsofråga, den andra
en naturkatastrof och den tredje en terroristattack.
Lidgren såg dock en gemensam nämnare. I varje händelse
ökade bristen på tillförlitlig och aktuell information
risken för resenärer som befann sig i närheten.
Detta blev GWS företagsidé; att säkerställa att
resenärerna inte blev skadade, eller till och med dödade,
på grund av brist på snabb och tillförlitlig information.
Resor ökar vår känsla av sårbarhet. Varje stad bjuder
på nya utmaningar och risker och med ett okänt språk
blir osäkerheten snabbt ännu större.
Inträffar det en oförutsedd kris i ett främmande land,
blir tillgången till pålitlig information starkt begränsad
eller till och med obefintlig. Upplysningar via nationella
myndigheter och medier som radio och TV, är inte
till någon större hjälp för affärsresenären. Rykten

kan direkt både vara felaktiga och rent av farliga.
Informationsvakuumet ökar risken att ta fel beslut och
skapa enorm osäkerhet för såväl resenären som alla
närstående och arbetsgivaren hemma.
Våra realtidsvarningar och vårt resesäkerhetsinnehåll,
producerat av kvalificerade analytiker gör att användarna
hela tiden är välinformerade och känner sig trygga på
resan.
Säkerhetslösningen Safeture från GWS är resultatet
av Lars Lidgrens vision. Det ger användaren smidig
åtkomst till specifik landsinformation före en resa
och vid ankomsten praktiska säkerhetsråd och lokala
nödnummer. Den skickar färgkodade säkerhetsvarningar
i realtid med detaljerad information om incidenter
och har även en nödknapp med förmågan att spåra
resenärens plats.
Affärsmodellen för företagsförsäljning baseras på en
licens per slutkund med ett pris per användare per
månad eller per resa. För försäkringsmarknaden
kombineras tjänsten med av försäkringsalternativ för
att ge ytterligare ”sinnesro” för den resande och större
interaktion med försäkringsgivaren.
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GWS Marknad
Affärsresandet fortsätter att stadigt öka i hela världen.
På tio år har företagens resande mer än fördubblats och
uppgick under 2016 till svindlande sju biljoner kilometer,
motsvarande sträckan för tio miljoner tur- och returresor
till månen.
Företagen satsar också mer pengar än någonsin på att
skicka iväg personalen. 2020 beräknas utgifterna för
affärsresandet ha stigit till 1,6 billioner dollar per år,
eller mer än tio svenska statsbudgetar (Källa: Global
Business Travel Association).
De flesta reser till platser som under lång tid uppfattats
som relativt säkra och med risker som möjliga att
bedöma och överblicka.
De senaste årens utveckling har dock visat att allvarliga
händelser är mycket svåra att förutse och nästan
alltid inträffar utan någon som helst förvarning. Även
i städer som tidigare varit förskonade från terrordåd
och våldsamheter.
Trots att en majoritet av de internationella företagen
har en tydlig resepolicy för sina anställda om hur
affärsresandet ska genomföras för att vara säkert, visar
undersökningar att ungefär häften tillåter avsteg. Kan
till exempel den anställde på egen hand, utan extra

kostnader boka ett bättre hotell eller ett boende som
ligger närmare resmålet, så godkänns det.
Konsekvenser är att om något allvarligt händer, vet inte ens
företagens säkerhetsansvariga var affärsresenären bor.
Det är ett problem som GWS säkerhetskoncept Safeture
med riskhanteringsverktyg omedelbart eliminerar.
Det var med inriktning mot internationella affärsresenärer
som GWS startade sin verksamhet. Idag är vi lika
engagerade att hjälpa företag att skydda sina anställda
på fältet och uppfylla sin ”duty of care”.
Fortfarande spenderar de flesta företag betydligt mer
på säkerheten för sina byggnader och utrustning än
på sina anställda. Ett nytt larmsystem, högre staket
och okrossbara fönster skyddar fysiska föremål men
när bolagen börjar inse hur beroende de är av sitt
intellektuella kapital, förstår de också behovet av att
upprätthålla säkerheten för individen. Särskilt när
medarbetarnas arbetsplatser i allt större utsträckning
finns bortanför låsta lokaler. GWS driver på denna
förändring av tankesätt och omfördelningen av
säkerhetsbudgetar och kan nu se resultatet genom att
bättre riskmedvetenhet hos företagen och ökat intresse
för våra säkerhetstjänster.
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Försäljning och strategi
Kostnaden för vårt säkerhetskoncept är huvudsakligen
kopplad till analytikernas innehållsproduktion och teknisk
utveckling, två saker som i stort sett är oberoende av
antalet användare. Tack vare vår digitalt fokuserade
affärsmodell är utgifterna för att duplicera och distribuera
tjänsterna nästan försumbar. Detta ger GWS en stor
hävstångseffekt i höga volymer vilket gör att vi kan
erbjuda avancerade tjänster till konkurrenskraftiga priser.
Därför har GWS strategiskt fokuserat sin försäljningsinsats
mot kunder och partnerskap där det finns möjlighet till
större volymer. Genom stora volymer kan kostnaderna
för analys och teknikutveckling fördelas på ett många
fler slutkunder. Detta innebär att den största delen av
licensavgiften per användare är ren vinst för GWS.

Försäkring
GWS har under senare år arbetat med försäkringsbolag och
identifierat en rad möjligheter inom försäkringsbranschen.
En bransch som ligger på gränsen till en digital revolution,
kallad ”InsurTech” vilket innebär en omställning från
”ett paket skall passa alla” till en mycket mer kund- och
behovsanpassad tjänst.
För att InsurTech ska fungera, måste dock försäkringsbolag
upprätta en kontinuerlig kommunikationskanal med sina
kunder. Det är här GWS kommer in. Vårt system erbjuder en
mycket relevant tvåvägskanal mellan försäkringsbolaget
och kunden vilket möjliggör säkerhetsinformation
och skräddarsydda försäkringsalternativ och
tjänsteerbjudande till användarens exakta behov i realtid.

Få försäkringsbolag är i dag mogna att erbjuda en
sådan lösning. Här kan GWS fungera som den saknade
länken och katalysatorn. Vi erbjuder användarmönster
till försäkringsgivare, situationsbaserat innehåll för
användarna och teknologin för att koppla ihop de båda
i realtid.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling har alltid prioriterats hos GWS.
Som ett resultat är vårt nuvarande säkerhetskoncept det
mest tekniskt avancerade på marknaden. Under våren
lanseras dessutom en helt ny version av Safeture Pro
som gör att vi kan behålla vårt försprång.
Vi upprätthåller ett nära samarbete med våra kunder
som gör det möjligt för oss att kontinuerligt anpassa
våra produkter till förändrade behov på marknaden.
De nya lösningarna och funktionerna som härrör från
detta samarbete ökar vår kundnöjdhet och ger oss unika
fördelar gentemot våra konkurrenter.
Vårt mjukvaruutvecklingspaket (SDK, Software Developer
Kit) underlättar för alla företag att integrera GWS-tjänster
i sina respektive appar vilket leder till att GWS når en
bredare användarbas genom våra partners utan att vi
behöver bygga en unik app för var och en av dem.
Ett annat exempel är vårt Artificial Intelligence (AI) -projekt
som nu nått ett antal nya utvecklingsmål. AI-projektet gör
det möjligt för vårt globala analytikerteam att lyfta vår
realtids 24/7-analys av globala händelser till ytterligare
en högre nivå.
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Safeture produkter och tjänster

Safeture säkerhetskoncept
Safeture är namnet på vårt individuella mobilbaserade
säkerhetskoncept. Det ger användarna information i
realtid och uppdateringar av händelser i området som
de befinner sig i eller är på väg till och som kan påverka
deras resplaner och säkerhet.

terroristattacker, oroligheter, epidemier, trafikstörningar
och andra hot mot internationella resenärer.
Med hjälp av Safeture kan resenärer och företag känna sig
säkra och vara välinformerade i en snabbt föränderlig miljö.

Safeture Pro

Informationen hämtas från tusentals trovärdiga källor,
till stor del förstahandsuppgifter. All fakta granskas och
utvärderas av vårt team av säkerhetsanalytiker på olika
kontinenter innan de noggrant formulerar och distribuerar
meddelandet till användare, var de än befinner sig.

Safeture Pro innehåller även riskhanteringsverktyget
ISO (Instant Security Overview).

Safeture levererar alltid snabb och relevant lokal
information om en rad händelser, inklusive naturkatastrofer,

Genom att Safeture-appen erbjuder säkerhetsinformation
uppdaterad i realtid, kan användaren undvika faror i det

Det gör det möjligt för säkerhetsansvariga på företagen
att omedelbart lokalisera sina anställda vid en allvarlig
händelse, kontakta dem och hjälpa dem vidare.
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aktuella landet och riskhanteringsverktyget hjälper
företagen att snabbt ta kloka beslut för att garantera
säkerheten hos sin personal.

Genom resebokningsdata får affärsresenären snabbt
uppdateringar genom Safeture om eventuella ändrade
resplaner eller förseningar.

Safeture innehåller också viktig information om över
200 länder, kontaktuppgifter om lokala myndigheter,
sjukdomar och hur man kan undvika dem och mycket mer.

Safeture som SDK

Safeture fungerar därför som ett oumbärligt stöd både
inför uppdraget och under hela resan.
Genom att lägga till anställdas resebokningsdata får
Safeturetjänsten ytterligare ett lager av information för
positionering. Resedata möjliggör för företaget att ha en
mycket god överblick på alla sina resande medarbetare.

Den nya SDK-tjänsten (Software Developer Kit) tillåter oss
att sälja vårt innehåll som ett färdigt mjukvarupaket som
kan integreras och förstärka våra kunders applikationer.
Något som många företag, inte minst inom
försäkringsbranschen har visat ett stort intresse för
och de första viktiga avtalen är redan undertecknade.
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Styrelsen
Lars Lidgren (1943)

Mathialagan Nalappan (1957)

Lars Lidgren – M.D. Ph.D. – är Professor vid universitetssjukhuset i
Lund och initierade UN/WHO “Bone and Joint Decade”- programmet.
Lars grundade Bone Support AB, Scandimed AB och AM e-Consulting
AB. Lars Lidgren har varit styrelseordförande I GWS sedan 2009.

Mathia blev invald i styrelsen under 2016. Han har lång erfarenhet inom
telekommunikation, utveckling och hantering av programvara, global
affärsutveckling samt strategiska partnerskap och affärsallianser.
Mathia arbetar som Vice President avseende globala affärer på
NCS Group. Tidigare erfarenheter omfattar bl.a. arbete som Vice
President på Nokia North Africa and Levant, general manager på
Nokia North Africa, Vice President på Nokia Asia-Pacific samt Vice
President på Motorola Asia-Pacific.

Grundare och Styrelseordförande

Styrelsemedlem

Övriga uppdrag; Styrelseordförande i Algora AB, Rethinking Care
AB och Academic Medical Group AB samt styrelseledamot i Bone
Support Holding AB och Orthocell.
Lars Lidgren äger 3 663 104 aktier i GWS privat samt via bolag och
närstående.Han äger vidare 58,5 % av Academical Medical Group
AB (via bolag), som i sin tur äger 692 340 aktier i GWS.

Mathia äger inga aktier eller optioner i GWS.

Charlotta Tönsgård (1981)
Styrelsemedlem

Hans Skalin (1943)
Styrelsemedlem

Hans Skalin, medicine hedersdoktor i Lund, har en magisterexamen
i juridik och praktik samt en magisterexamen i ekonomi. Skalin blev
anställd i Group 4 Securitas 1974 som direktör och chefsjurist. Sedan
1981 har han arbetat som direktör och chefsjurist för Inter-Ikeagruppen. Hans Skalin har varit styrelseledamot i GWS sedan 2013.
Övriga uppdrag; Styrelsemedlem i CARPONOVUM AB och
AM e-Consulting AB.
Hans äger 10 000 optioner i GWS. Hans äger vidare 2,6 % i Academic
Medical Group AB (via närstående), som i sin tur äger 692 340
aktier i GWS.

Sven Holmgren (1961)
Styrelsemedlem

Sven Holmgren tog sin juristexamen (LLM) vid Lunds universitet
1989. Efter två års tingstjänstgöring arbetade han under åtta år
som advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl. Sedan 1998
har han varit verksam inom olika positioner i Volitogruppen, ett
medelstort svenskt investmentbolag med inriktning inom fastigheter,
luftfart, structured finance och industri. Sven Holmgren har varit
styrelseledamot i GWS sedan 2014.
Övriga uppdrag; Styrelseordförande i BIMobject AB samt
styrelseledamot i Tre Skänkare Fastigheter AB, Volito Aviation AG m.fl.

Charlotta Tönsgård har en examen från Lunds Tekniska Högskola där
hon studerat informationsteknologi, ekonomi och telekommunikation.
Charlotta är 35 år och har bred erfarenhet av internationellt arbete
i ledande befattningar. Tönsgård har deltagit i utveckling och
finansiering av företag som TAT och har varit VD för MD International
AB, ”Min Doktor”.
Charlotta äger inga aktier/optioner i GWS.

Deep Parekh (1970)
Styrelsemedlem

Deep Parekh har arbetat de senaste 25 åren i större bolag som
Unilever och EY i USA. Parekh har startat och varit VD i flera
mindre bolag, bland annat PlanCentral Inc USA och i Equus Group
i Sydamerika, båda med framgångsrik exit. Parekh kombinerar
bred IT-bakgrund med ett starkt marknadsdriv. Parekh har en
Bachelor of Science in engineering från Wisconsin Madison och en
Master of Science i Operations Management från Stern, New York
University. Parekh har vidare en PhD i Business Model Dynamics från
Swiss Federal Institute for Technology 2016. 2016 startade Parekh
Asteroidae AG i Zurich med fokus på investering och affärsstrategi.
Parekh har gedigen internationell erfarenhet och kan med sin
erfarenhet bidra till GWS fortsatta expansion med inriktning mot
InsurTech.
Parekh äger inga aktier/optioner i GWS.

Sven äger 62 897 aktier och 10 000 optioner i GWS privat och via
närstående. Han äger vidare 1,97 % av Academic Medical Group AB
(via närstående), som i sin tur äger 692 340 aktier i GWS.
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Ledning
Andreas Rodman

Johan Tinnerholm

Andreas Rodman har en civilingenjörsexamen i datorteknik från
Lunds universitet. Andreas var VD, grundare och största privata
ägare av Bokks AB, ett bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat
på börsen. Rodman var tidigare även styrelseledamot i Bolaget.
Andreas Rodman har varit VD för GWS sedan 2009.

Johan Tinnerholm har studerat statsvetenskap vid Lunds Universitet
och underättelseanalys samt säkerhet och försvar vid University of
North Carolina at Chapel Hill (UNC). Han har tidigare tjänstgjort som
förbundsordförande för Utrikepolitiska Förbundet Sverige (UFS).
Johan har arbetat som GWS chef för analys och tjänster sedan 2011.

Andreas äger 582 000 aktier och 400 000 optioner i GWS privat
och via närstående. Han äger vidare 9,45 % av Academic Medical
Group AB, som i sin tur äger 692 340 aktier i GWS.

Johan äger 4 500 aktier och 80 000 optioner i GWS.

CEO

COO

Åke Knutsson
CFO

Andreas Larsson
Andreas Larsson har studerat datalogi vid Lunds Universitet och
har tidigare jobbat som chefsarkitekt och mjukvaruchef på MultiQ.
Före det grundade han, tillsammans med Anderas Rodman, Bokks
AB. Andreas har jobbat som utvecklingschef på GWS sedan 2014.

Åke har sedan 1980 jobbat i olika chefspostioner inom redovisning
och finans, bl.a. i Prestando koncernen, Scandimed gruppen, Ateljé
Lyktan AB, Skogsvårdsstyrelserna i Skåne län, Kone Cranes AB samt
ASG AB. Han har varit VD för A Clean Partner International AB, samt
vice VD och COO på Biomet Cementing Technologies AB som ingår
i Biomet koncernen.

Andreas Larson äger 10 158 aktier och 80 000 optioner i GWS.

Åke tillträdde som CFO för GWS Production AB under 2014.

CTO

Åke äger 5 000 aktier och 55 000 optioner i GWS privat och via bolag.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för GWS Production AB (publ), organisationsnummer 556776-4674, med säte i Lund, Sverige,
får härmed avge sin årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2017.

Information om verksamheten

• GWS publicerar rapport för första halvåret 2017.

Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad personlig säkerhetstjänst

• GWS och Chubb INA Holdings, ett av världens största
försäkringsbolag, tecknar ett omfattande avtal, inledningsvis
på tre år med ett värde för GWS på minst 5,3 miljoner kronor.

för företag och privatpersoner som vill skydda sina anställda eller
sig själva när de reser Global Warning System (”GWS”). Bolaget

där människor kunde varnats tidigare och fått mer information.

• GWS och EOS Risk Group i London tecknar ett tvåårigt kontrakt.
Avtalet ger GWS tillgång till en rad intressanta kunder, inklusive
den viktiga olje- och gasmarknaden.

GWS vision är att förhindra skador orsakade av att man inte nås av

• GWS publicerar rapport för kvartal 3, 2017.

tillgänglig information vid rätt tillfälle och plats.

• Humle Småbolagsfond investerar 5,2 miljoner i GWS Production AB.
GWS emitterar 1 580 000 aktier i en riktad nyemission. Ytterligare
information finns att tillgå i pressmeddelande publicerat den 29
november 2017.

grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi,
tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai,

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• GWS överlåter 65% av aktierna i Carefindy AB till Rethinking
Care Sweden AB. För ytterligare information hänvisas till
pressmeddelande publicerat den 19 januari 2017.
• GWS erhåller forskningsbidrag från den statliga myndigheten
Vinnova för projektet ”Artificiell Intelligens för detektering av
globala säkerhetsrisker”, inom ramen för projektkategorin
“Innovationsprojekt i företag”. Bidragssumman från Vinnova är
ca 2 miljoner SEK, vilken kommer att matchas av en motsvarande
summa från GWS för att finansiera projektet.
• GWS signerar partneravtal med Lingmerths Resebyrå AB.
• GWS meddelar att framtida fokus kommer att läggas på
affärsresenärer och försäkringsteknologi. För ytterligare
information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 26
april 2017.
• Den 29 maj 2017 hålls årsstämma i GWS. Information om de beslut
som fattats finns att tillgå i kommuniké publicerad den 29 maj 2017.
• GWS meddelar att all regulatorisk information framöver kommer
att vara på engelska.
• Den 27 juni 2017 hålls extra bolagsstämma i GWS. Information
om de beslut som fattats finns att tillgå i kommuniké publicerad
den 27 juni 2017.
• GWS och ERV utökar och förlänger samarbetet i nytt avtal.

• GWS erhåller lån från Almi uppgående till 3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• En franchisegivare till ett mycket framgångsrikt och globalt
detaljhandelskoncept utvidgar sitt avtal med GWS avsevärt.
Avtalet förlängs inledningsvis med ytterligare minst två år och
har ett ordervärde över tvåårsperioden på 264 000 Euro (ca 2,6
miljoner SEK).

Möjligheter till fortsatt drift
Det är styrelsens bedömning att bolaget, med den ytterligare
finansiering som bolaget erhöll under december 2017 på cirka 8
MSEK, har tillräckligt med likviditet för fortsatt drift för minst ett
år framåt.

Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Framtida utveckling
GWS avser att ta vara på möjligheterna att på ett kontrollerat sätt,
växa för att etablera en ledande position inom Bolagets område.
Bolaget prioriterar således expansion. Växande användarvolymer
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påverkar inte kostnadsbilden i någon väsentlig omfattning, vilket

moderbolaget uppgick till 8 866 (6 713) TSEK. Detta innebär

således innebär att en betydande hävstångseffekt kan infinna sig

att Moderbolaget ökade sin omsätttning med 32% jämfört med

vid tillväxt i antal användare.

föregående räkenskapsår och koncernen ökade motsvarande 58%.

Under det kommande året kommer GWS att satsa på marknadsföring
och försäljning samt fortsatt produktutveckling i syfte att befästa

Resultat

sin ledande position inom segmentet för mobilbaserade personliga

Koncernens resultat efter minoritetens andel för verksamhetsåret

säkerhetstjänster.

2017 uppgick till -12 209 (-17 592) TSEK och resultatet för Moderbolaget
uppgick till -11 467 (-16 511) TSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens resultat belastas av reservering för osäkra fordringar i

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets

GWS Singapore uppgående till 850 TSEK. Reserveringen grundar sig

verksamhet och bransch. Det är därför av stor vikt att beakta

på kund med betalningssvårigheter. Koncernen och moderbolaget

relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Det

har trots detta förbättrat sitt resultat, dels genom ökad omsättning,

kan vara svårt att utvärdera GWS´ försäljningspotential och det

dels genom kostnadsminskningar.

föreligger osäkerhet huruvida intäkter kommer att genereras i
tillräcklig omfattning. Marknadsetableringar kan försenas och
därigenom medföra intäktsbortfall. GWS´ tjänster representerar
relativt nya tjänster för aktörer på marknaden vilket innebär att

Resultat per aktie för Koncernen uppgick till -0,84 (-1,23) SEK.
För Moderbolaget uppgick resultatet per aktie till -0,79 (-1,15) SEK.

det kan ta tid att få genomslag. GWS kan komma att behöva

Likviditet och ställning

anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk att Bolaget

Koncernens likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till

inte kan anskaffa ytterligare kapital. En förlust av en eller flera

14 058 (18 534) TSEK medan Moderbolagets likvida medel per 31

nyckelpersoner, medarbetare och konsulter samt uppsägning av

december 2017 uppgick till 13 540 (17 826) TSEK.

viktiga samarbetsavtal kan medföra negativa konsekvenser för
Bolagets verksamhet och resultat. En omfattande satsning från en
konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade
försäljningsmöjligheter. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl
inte bedömas utan att en samlad utvärdering av Bolagets verksamhet
tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Forskning och utveckling

Årets kassaflöde för Koncernen uppgick till -4 476 (-21 496) TSEK
medan kassaflödet för Moderbolaget uppgick till -4 286 (-21 838)
TSEK. Moderbolaget har under räkenskapsåret genomfört
en riktad nyemission som tillförde bolaget 4 946 TSEK (efter
emissionskostnader). Vidare har moderbolaget beviljats lån från
Almi uppgående till 3 000 TSEK.
Koncernens soliditet per den 31 december 2017, beräknad som

Forskning och utveckling är ett prioriterat område för GWS. Bolaget

det egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 72,2

investerar löpande i forskning och utveckling för att bibehålla sitt

(85,5) % medan motsvarande siffra för Moderbolaget uppgick till

tekniska försprång.

74,8 (88,2) %.

Transaktioner med närstående

Organisation/personal
Medelantalet anställda i Moderbolaget under tolv månader 2017
uppgick till 15 (18). Minskningen hänför sig dels till att man inte
ersatt anställda som gått på föräldraledighet, dels att analyspersonal
omlokaliserats från Sverige till Brasilien.

Styrelsens ordförande, Lars Lidgren, har genom sitt bolag Seagles
AB fakturerat 240 TSEK för arbete med rådgivning till management
under tolv månader 2017.
Styrelseledamot Mathia Nalappan har erhållit 220 TSEK under 2017

Medeltalet anställda i Koncernen under tolv månader 2017 uppgick
till 24 (23). Ökningen beror i huvudsak på att Travelogix nyanställt
företrädesvis på utvecklingssidan.

för arbete med rådgivning och försäljning under 2017.
CEO Andreas Rodman har genom sitt bolag Rodman Data HB
fakturerat 16 TSEK under 2017 som utgör utläggsersättning för
mobilabonnemang.

Omsättning
Nettoomsättningen för koncernen avseende verksamhetsåret
2017 uppgick till 14 171 (8 988) TSEK och motsvarande siffra för

Bolaget har sedan tidigare år en långfristig fordran på 900 TSEK på
Academic Medical Group AB. Den långfristiga fordran ska amorteras
senast den 31 december 2020.
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Aktien

Den 17 juni 2015 beslutade årsstämma om en riktad emission om

Det finns ett aktieslag i GWS Production AB. Bolagets aktie är listad på

40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019 utställda till Sven

Nasdaq Stockholm First North under tickern ”GWS”. Per den 31 december

Holmgren, Hans Skalin, Paul Degerlund och Wolter Mannerfelt.

2017 uppgick antalet aktier till 15 945 407 (14 365 407). Genomsnittligt

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,31 SEK per

antal aktier under 2017 uppgick till 14 501 463 (14 357 256). Totalt

teckningsoption. Optionerna berättigar till teckning av 40 000

aktiekapital uppgick till 1 275 632,56 (1 149 232,56) SEK.

nya aktier i GWS. Teckningsoptionerna kan nyttjas under
perioden 8 juli 2019 24 juli 2019. Teckningskursen för nyttjande av

Kvotvärdet var 0,08 SEK per aktie. Se tabell nedan för utvecklingen

teckningsoptionerna är 31,11 SEK per aktie.

av aktiekapitalet.
Den 25 maj 2016 beslutade årsstämma om en riktad emission
om 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020 till anställda

Teckningsoptioner
Den 9 april 2015 beslutade extra bolagsstämma om en riktad
emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner.
Totalt tecknades 427 885 optioner till och med den 17 april 2015, som
var sista teckningsdagen. Teckningsoptionerna emitterades till en

och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix.
Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,09 SEK per
teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är
37,05 SEK per aktie.

kurs om 0,13 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande

Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från

av teckningsoptionerna är 16,56 SEK per aktie. Teckningsoptionerna

och med den 15 april 2020 till och med den 29 april 2020, nyttjas

kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 mars

för teckning av 670 000 nya aktier i GWS.

2019 till och med den 29 mars 2019, nyttjas för teckning av 427 885
nya aktier i GWS.

UTVECKLINGEN AV AKTIEKAPITALET
År

Händelse
Ingående balans

Ökning
antal aktier (st)

Ökning
aktiekapital (SEK)

Totalt
antal aktier

Totalt
aktiekapital

Kvotvärde (SEK)

-

-

17 586

175 860

10

2014

Riktad nyemission

2 992

29 920,00

20 578

205 780

10

2014

Teckningsoptioner

100

1 000,00

20 678

206 780

10

2014

Fondemission

-

339 119,20

20 678

545 899,20

26,40

2014

Aktieuppdelning 330:1

6 803 062

-

6 823 740

545 899,20

0,08

2014

Emission

2 780 000

222 400,00

9 603 740

768 299,20

0,08

2014

Riktad nyemission

960 374

76 829,92

10 564 114

845 129,12

0,08

2015

Teckningsoptioner TO 1

2 723 545

217 883,60

13 287 659

1 063 012,72

0,08

2015

Teckningsoptioner TO 2

960 374

76 829,92

14 248 033

1 139 842,64

0,08

2016

Riktad nyemission

117 374

9 389,92

14 365 407

1 149 232,56

0,08

2017

Riktad nyemission

1 580 000

126 400,00

15 945 407

1 275 632,56

0,08

GWS Production AB | Årsredovisning 2017

16

Största aktieägare
Nedanstående tabell visar de fem (5) största aktieägarnas innehav
av aktier i GWS Production AB per den 31 december 2017:

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 DECEMBER 2017
Namn

Antal aktier (st)

Andel av röster och kapital (%)

Algora AB1

3 488 174

21,88

Humle Småbolagsfond AB

1 580 000

9,91

Emirates Advanced Investment Trading LLC

960 374

6,02

Academic Medical Group AB2,3

692 340

4,34

667 119

4,18

8 557 400

53,67

15 945 407

100

Lundaklostret AB
Övriga (cirka 1 250 st.)
Total

Algora AB ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren (privat och gm. närstående och familj).
Academic Medical Group AB ägs av styrelseordförande Lars Lidgren 56,02 % via Algora AB och 2,8 % ägs via Seagles Aktiebolag. Styrelseledamot Sven Holmgren äger 1,97 %
(via närstående), styrelseledamot Hans Skalin 2,64 % (via närstående) och VD Andreas Rodman 9,42 % (privat) i Academic Medical Group AB.
3
Academic Medical Group AB övertog under juni 2015 aktierna från det helägda dotterbolaget AM e-Consulting AB.
1

2

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (SEK):
Ansamlad förlust

- 58 962 004

Årets förlust

- 11 466 937

Totalt

- 70 428 941

Behandlas så att i ny räkning överföres

- 70 428 941

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

2017

2016

14 171

8 988

Rörelseresultat (TSEK)

-13 005

-18 384

Resultat efter finansiella poster (TSEK)

-12 939

-18 390

Rörelsemarginal (%) *

neg

neg

Avkastning på eget kapital (%) *

neg

neg

31 913

35 754

72%

85%

Antal anställda

24

23

Moderbolaget

2017

2016

2015

2014

2013

8 866

6 713

2 483

917

874

Rörelseresultat (TSEK)

-11 033

-16 161

-17 437

-9 917

-2 261

Resultat efter finansiella poster (TSEK)

-11 467

-16 511

-17 380

-10 094

-9 885

Rörelsemarginal (%) *

neg

neg

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital (%) *

neg

neg

neg

neg

neg

30 642

33 333

49 157

25 627

6 514

Soliditet (%) **

75%

88%

89%

89%

25%

Antal anställda

15

18

14

7

4

Nettoomsättning (TSEK)

Balansomslutning (TSEK)
Soliditet (%) *

Nettoomsättning (TSEK)

Balansomslutning (TSEK)

*För definitioner av nyckeltal, se sidan 40.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(TSEK)

NOT

2017

2016

2

14 171

8 988

4 367

4 693

77

208

18 615

13 889

Tjänster och handelsvaror

-2 199

-1 773

Bruttovinst

16 416

12 116

3, 14

-11 014

-12 289

4

-14 518

-14 917

-3 889

-3 294

-13 005

-18 384

31

0

-

-50

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

48

82

Räntekostnader och liknande resultatposter

-13

-38

Resultat efter finansiella poster

-12 939

-18 390

Resultat före skatt

-12 939

-18 390

Övriga skatter

476

0

Årets resultat

-12 463

-18 390

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

-12 209

-17 592

254

-798

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar

5

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

RESULTAT PER AKTIE
Resultat exklusive
minoritetsandel

Resultat inklusive
minoritetsandel

Genomsnittligt
antal aktier

Resultat per aktie
exklusive minoritetsandel

Resultat per aktie
inklusive minoritetsandel

2017-01-01–2017-12-31

-12 209

-12 463

14 501 463

-0,84

-0,86

2016-01-01–2016-12-31

-17 592

-18 390

14 357 256

-1,23

-1,28

Period
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(TSEK)

NOT

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

6

12 535

12 210

Patent, licenser och varumärken

7

1 031

1 047

8

279

344

9, 10

150

0

11

950

950

14 945

14 551

1 062

1 775

13

0

621

505

1 214

389

Kassa och bank

14 058

18 534

S:a Omsättningstillgångar

16 968

21 203

S:a Tillgångar

31 913

35 754

Aktiekapital

1 276

1 149

Fond för utvecklingsutgifter

5 521

3 280

Överkursfond

86 544

81 725

Annat eget kapital inklusive årets resultat

-72 253

-57 767

S:a Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

21 088

28 387

1 942

2 176

23 030

30 563

3000

0

1 078

986

1

90

857

1 148

3 947

2 967

S:a Kortfristiga skulder

5 883

5 191

S:a Eget kapital och skulder

31 913

35 754

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga fordringar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande
S:a Eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital

Fond för
Utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Minioritets
intresse

Årets resultat

1 149

3 280

81 725

-40 175

2 176

-17 592

127

-

4 819

-

-

-

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

-

-

-

-17 592

-

17 592

Omföring

-

2 241

-

-2 277

20

-

Årets resultat

-

-

-

-

-254

-12 209

1 276

5 521

86 544

-60 044

1 942

-12 209

(TSEK)
Belopp vid årets ingång
Nyemission

Belopp vid årets utgång

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK)

2017

2016

-13 005

-18 384

3 889

3 295

Erhållen ränta

48

10

Erlagd ränta

-13

-

Betald skatt

476

-

-8 605

-15 079

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-242

458

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

692

-846

-8 155

-15 467

-4 077

-4 693

Aktivering patent & varumärken

-83

-124

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-83

-258

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-

-3 097

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

-

-

-4 243

-8 172

3 000

-

Förändring lån från dotterbolag

-

-

Förändring övriga lån

-

-

4 946

2 083

Emission teckningsoptioner TO 1 & TO 2

-

-

Optioner

-

60

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar & nedskrivningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Aktivering utvecklingsarbeten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring utvecklingslån

Nyemission

Omräkningsdifferens

-24

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 922

2 143

Årets kassaflöde

-4 476

-21 496

Likvida medel vid årets ingång

18 534

40 030

Likvida medel vid årets slut

14 058

18 534
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
(TSEK)

NOT

2017

2016

2

8 866

6 713

4 367

4 619

81

185

13 314

11 517

Tjänster och handelsvaror

-1 978

-1 773

Bruttovinst

11 336

9 744

3, 14

-8 742

-11 025

4

-10 445

-12 242

-3 182

-2 638

-11 033

-16 161

-469

-378

0

-50

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

48

82

Räntekostnader och liknande resultatposter

-13

-4

Resultat efter finansiella poster

-11 467

-16 511

Resultat före skatt

-11 467

-16 511

0

0

-11 467

-16 511

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar

5

Skatt på årets resultat

15

Årets resultat

RESULTAT PER AKTIE
Period

Resultat

Genomsnittligt antal aktier

Resultat per aktie

2017-01-01 – 2017-12-31

-11 467

14 501 463

-0,79

2016-01-01 – 2016-12-31

-16 511

14 357 256

-1,15

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
(TSEK)

NOT

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

6

7 661

6 627

Patent, licenser och varumärken

7

1 031

1 044
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(TSEK)

NOT

2017-12-31

2016-12-31

74

117

16, 17

3 815

3 847

18

995

950

9, 10

119

0

11

950

950

14 645

13 535

674

1 013

Fordringar hos koncernföretag

50

156

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

13

0

509

414

1 211

389

Kassa och bank

13 540

17 826

S:a Omsättningstillgångar

15 997

19 798

S:a Tillgångar

30 642

33 333

Aktiekapital

1 276

1 149

Fond för utvecklingsutgifter

5 521

3 210

Överkursfond

86 544

81 725

Balanserad vinst eller förlust

-58 963

-40 141

Årets resultat

-11 467

-16 511

S:a Fritt eget kapital

16 114

25 073

S:a Eget kapital

22 911

29 432

3 000

0

983

845

0

90

633

355

3 115

2 611

4 731

3 901

30 642

33 333

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga fordringar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Eget kapital och skulder
Eget kapital

19, 20

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

S:a Kortfristiga skulder
S:a Eget kapital och skulder
*Inklusive fond för utvecklingsutgifter.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
MODERBOLAGET
(TSEK)
Belopp vid årets ingång
Nyemission

Fond för
Aktiekapital Utvecklingsutgifter
1 149

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

81 725

-40 141

-16 511

-16 511

16 511

3 210

127

4 819

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Omföring

2 311

-2 311

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-11 467
1 276

5 521
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-58 963

-11 467
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK)

2017

2016

-11 502

-16 161

3 182

2 638

35

28

Erlagd ränta

-

-

Betald skatt

-

-

-8 285

-13 495

-448

775

794

-1 344

-7 939

-14 064

-4 077

-4 619

-83

-124

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-

-3 097

Sålda dotterbolag

-

-

-88

-4 224

-4 248

-8 967

-

-

3 000

-950

-45

-

-

2 083

4 946

-

-

60

7 901

1 193

Årets kassaflöde

-4 286

-21 838

Likvida medel vid årets ingång

17 826

39 664

Likvida medel vid årets slut

13 540

17 826

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar & nedskrivningar
Erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Aktivering utvecklingsarbeten
Aktivering patent & varumärken

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring utvecklingslån
Förändring lån till/från dotterbolag
Förändring övriga lån
Nyemission
Emission teckningsoptioner TO 1 & TO 2
Optioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar
Not 1

förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det

REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna

Dotterföretag

Allmänna upplysningar

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet

företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än

med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande

koncernredovisning (K3).

inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella

Om inget annat anges värderas kortfristiga fordringar till det

och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen

beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga

från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt

skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet

då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande

anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till

över dotterföretaget.

de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat
och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till

egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom

balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och

dotterföretag, ägs av moderföretaget.

rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på
finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en
särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar
sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade
enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande
inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som

Uppskattningar och bedömningar
Följande av styrelsen gjorda bedömningar har en betydande effekt
på redovisade belopp i årsredovisningen:
Företagets utvecklingskostnader för utveckling av prototyper samt
tekniska plattformar för integrationslösningar och appar aktiveras.
Under året har kostnader för egen utveckling uppgående till 4 077
(4 618) tsek aktiverats.

delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt
redovisas separat som minoritetsandel.
Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

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 %

Intäktsredovisning

men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt

Redovisning av intresseföretag

att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och

Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys
upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det
koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden.
Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget
under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga

Koncernredovisning

koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det
koncernmässiga värdet.

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta
innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar
och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen
rad och påverkar koncernens rörelseresultat.
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Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter

koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet.

redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion

Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen

redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter

motsvarar ett nedskrivningsbehov.

redovisas i eget kapital.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i
koncernresultaträkningen.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt
dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har omräknas
till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer
redovisas direkt i eget kapital.

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

Redovisningsprinciper för enskilda
balansposter

skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder

anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att

endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas

samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad

utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i

immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under

gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats.

tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång

att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.

att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas har man valt att inte aktivera

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Anläggningstillgångar

framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt

Avskrivning År

Immateriella anläggningstillgångar

några uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskott.
Totalt skattemässigt underskott uppgår till 59 637 tsek.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där

Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten

20%

Koncessioner, patent, licenser, varumärken*

6-10%

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20%

*Avskrivningstiden sammanfaller med skyddet för patent och varumärken.

Leasingavtal

fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala
något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras
som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och
redovisas i enlighet med förenklingstreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad
under den period de anställda utför tjänster som ligger till grund
för förpliktelsen.

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

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie
betalas och redovisar dessa planeer som avgiftsbestämda planer i
enlighet med förenklingsregeln i BDNAR 2012:1 (K3).
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Not 2

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
KONCERNEN
(TSEK)

2017

2016

Licensavgifter, företag

14 171

8 988

Summa

14 171

8 988

Sverige

2 005

1 945

Europa

10 939

6 648

1 227

395

14 171

8 988

2017

2016

Nettoomsättningen per rörelsegren

Nettoomsättningen per geografisk marknad

Övriga världen
Summa

MODERBOLAGET
(TSEK)
Nettoomsättningen per rörelsegren
Licensavgifter, företag

8 866

6 713

Summa

8 866

6 713

Sverige

2 005

1 945

Europa

6 596

4 497

265

271

8 866

6 713

Nettoomsättningen per geografisk marknad

Övriga världen
Summa
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Not 3

ARVODE TILL REVISORER
KONCERNEN

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
(TSEK)

2017

2016

470

286

-

17

23

50

493

353

Ernst & Young
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

MODERBOLAGET

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
(TSEK)

2017

2016

470

286

Ernst & Young
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa
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-

-

23

50

493

336

29

Not 4

ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSEN
KONCERNEN
Medeltalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (TSEK)

2017

2016

20

20

4

3

24

23

2017

2016

Löner &
arvoden

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

Löner &
arvoden

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

Lars Lidgren, styrelsens ordförande

89

28

0

89

28

0

Paul Degerlund
(6 månader 2017)

22

7

0

45

14

0

Sven Holmgren

45

14

0

45

14

0

Wolter Mannerfelt
(5 månader 2017)

19

6

0

45

14

0

Mathia Nalappan**

45

0

0

26

0

0

Hans Skalin

45

14

0

45

14

0

Deep Parekh**
(7 månader 2017, invald 2017-05-29)

26

0

0

0

0

0

Charlotta Tönsgård
(6 månader 2017, invald 2017-06-27)

22

7

0

0

0

0

843

265

153

844

265

163

5 (5) under året

3 298*

533

118

3249

521

95

Övriga anställda

7 638

1 796

264

7621

2006

367

12 092

2 670

535

12 009

2 876

625

Styrelse

VD; Andreas Rodman
Övriga ledande befattningshavare

Summa

Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, rörlig ersättning baserad på måluppfyllelse samt pension.
Förutom styrelsearvode har även styrelseledamöter fakturerat bolaget för operativa tjänster, se avsnitt transaktioner med närstående i förvaltningsberättelsen.
* I beloppet ingår fakturerad ersättning för bolagets CFO.
** M Nalappa är bosatt i Singapore och D Parekh är bosatt i Belgien varför ingen social avgift erläggs på deras arvoden.
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MODERBOLAGET
Medeltalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (TSEK)

2017

2016

14

16

1

2

15

18

2017

2016

Löner &
arvoden

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

Löner &
arvoden

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

Lars Lidgren, styrelsens ordförande

89

28

0

89

28

0

Paul Degerlund
(6 månader, avgick 2017-06-27)

22

7

0

45

14

0

Sven Holmgren

45

14

0

45

14

0

Wolter Mannerfelt
(5 månader, avgick 2017-05-29)

19

6

0

45

14

0

Mathia Nalappan**

45

0

0

26

0

0

Hans Skalin

45

14

0

45

14

0

Deep Parekh**
(7 månader 2017, invald 2017-05-29)

26

0

0

0

0

0

Charlotta Tönsgård
(6 månader 2017, invald 2017-06-27)

22

7

0

0

0

0

843

265

153

844

265

163

3 (3) under året

2 062*

422

118

2 083*

428

95

Övriga anställda

5 149

1 600

264

6 359

1 824

357

Summa

8 367

2 363

535

9 581

2 624

615

Styrelse

VD; Andreas Rodman
Övriga ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, rörlig ersättning baserad på måluppfyllelse samt pension.
Förutom styrelsearvode har även styrelseledamöter fakturerat bolaget för operativa tjänster, se avsnitt transaktioner med närstående i förvaltningsberättelsen.
* I beloppet ingår fakturerad ersättning för bolagets CFO.
** M Nalappan är bosatt i Singapore och D Parekh är bosatt i Belgien varför ingen social avgift betalas på deras arvoden.
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Not 5

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR
SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN
(TSEK)

2017

2016

Kursdifferenser

0

50

Summa

0

50

2017

2016

Kursdifferenser

0

50

Summa

0

50

MODERBOLAGET
(TSEK)

Not 6

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN
KONCERNEN
(TSEK)

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

18 818

8 057

Inköp

4 077

10 761

-112

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 783

18 818

Ingående avskrivningar

-5 878

-2 813

Årets avskrivningar

-3 640

-3 065

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 518

-5 878

Ingående nedskrivningar

-730

-730

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-730

-730

12 535

12 210

2017-12-31

2016-12-31

12 676

8 057

Omklassificeringar

Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET
(TSEK)
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

4 077

4 619

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 753

12 676

Ingående avskrivningar

-5 319

-2 813

Årets avskrivningar

-3 043

-2 506

Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 362

-5 319

Ingående nedskrivningar

-730

-730

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-730

-730

7 661

6 627

Utgående redovisat värde
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Not 7

KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER
KONCERNEN
(TSEK)

2017-12-31

2016-12-31

1 404

1 277

Inköp

83

127

Omklassificeringar

-3

-

1 484

1 404

-357

-267

-96

-90

Utgående ackumulerade avskrivningar

-453

-357

Utgående redovisat värde

1 031

1 047

2017-12-31

2016-12-31

1 401

1 277

83

124

1 484

1 401

-357

-267

-96

-90

Utgående ackumulerade avskrivningar

-453

-357

Utgående redovisat värde

1 031

1 044

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

MODERBOLAGET
(TSEK)
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
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Not 8

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN
(TSEK)

2017-12-31

2016-12-31

536

212

87

324

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

623

536

Ingående avskrivningar

-192

-53

Årets avskrivningar

-152

-139

-344

-192

279

344

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

212

212

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

212

212

Ingående avskrivningar

-95

-53

Årets avskrivningar

-43

-42

-138

-95

74

117

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET
(TSEK)

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG
KONCERNEN
(TSEK)

2017-12-31

2016-12-31

174

0

31

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

205

0

Omklassificeringar

-55

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-55

0

Utgående redovisat värde

150

0

2017-12-31

2016-12-31

Omklassificeringar

174

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

174

0

Omklassificeringar

-55

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-55

0

Utgående redovisat värde

119

0

Omklassificeringar
Resultatfördelning intresseföretag

MODERBOLAGET
(TSEK)
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Not 10

SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG
KONCERNEN
Namn
Carefindy AB

Kapital
andel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

35%

35%

175

150

559053-8806

Lund

431

-408

150

MODERBOLAGET
Namn
Carefindy AB

Kapital
andel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

35%

35%

175

119

559053-8806

Lund

431

-408

119

Not 11

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
KONCERNEN
(TSEK)

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

950

950

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

950

950

Utgående redovisat värde

950

950

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

950

950

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

950

950

Utgående redovisat värde

950

950

Reversfodran på Academic Medical Group AB 900 (900).
Bankgaranti ställd till Euroclear i samband med listning på First North 50 (50).

MODERBOLAGET
(TSEK)

Reversfodran på Academic Medical Group AB 900 (900).
Bankgaranti ställd till Euroclear i samband med listning på First North 50 (50).
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Not 12

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN
(TSEK)

2017-12-31

2016-12-31

779

0

0

177

Förutbetalda försäkringspremier

13

0

Upplupna ränteintäkter

72

59

350

153

1 214

389

2017-12-31

2016-12-31

779

0

0

177

Förutbetalda försäkringspremier

13

0

Upplupna ränteintäkter

72

59

347

153

1 211

389

2017-12-31

2016-12-31

89

510

Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader

Övriga förutbetalda kostnader & upplupna intäkter
Summa

MODERBOLAGET
(TSEK)
Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader

Övriga förutbetalda kostnader & upplupna intäkter
Summa

Not 13

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN
(TSEK)
Förutbetalda intäkter
Upplupna löner inkl. sociala avgifter

247

74

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter

2 173

1 450

Övriga upplupna kostnader

1 438

933

Summa

3 947

2 967

2017-12-31

2016-12-31

89

185

247

74

Upplupna semesterlöner

1 513

1 437

Övriga upplupna kostnader

1 266

915

Summa

3 115

2 611

MODERBOLAGET
(TSEK)
Förutbetalda intäkter
Upplupna löner
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Not 14

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
KONCERNEN
(TSEK)

2017

2016

949

705

Inom ett år

900

915

Senare än ett år men inom fem år

1 271

1 317

0

0

2 171

2 232

2017

2016

697

580

Inom ett år

598

580

Senare än ett år men inom fem år

398

598

0

398

996

1 576

Kostnadsförda hyresavgifter avseende kontor
Framtida hyresavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Senare än fem år
Summa

MODERBOLAGET
(TSEK)
Kostnadsförda hyresavgifter avseende kontor
Framtida hyresavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Senare än fem år
Summa

Not 15

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN
Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Vad gäller uppskjuten skatt på underskott hänvisas till avsnittet skatt under redovisningsprinciper.

MODERBOLAGET
Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Vad gäller uppskjuten skatt på underskott hänvisas till avsnittet skatt under redovisningsprinciper.
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Not 16

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET
(TSEK)

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2016-12-31

4 225

Inköp

87

Försäljningar/utrangeringar

-323

Omklassificeringar

-174

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 225

3 815

Ingående nedskrivningar

-378

Återförda nedskrivningar

323

Omklassificeringar

4 225

55

Årets nedskrivningar

-378

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

0

-378

3 815

3 847

Not 17

SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET
Namn
Travelogix Ltd
GWS Production
(Singapore) Pte Ltd
GWS do Brasil Solucões e Sistemas
Tecnológicos em Seguranca Ltda

Kapital
andel

Rösträttsandel

Bokfört
värde

Org.nr

Säte

Eget kapital*

Resultat*

51%

51%

3 096

7666254

England

-941

-397

100%

100%

632

201610122E

Singapore

-544

-947

99,99%

99,99%

87

26900533

Brasilien

46

-31

3 815
* Anges i sin helhet.

Not 18

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET
(TSEK)
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar

2017-12-31

2016-12-31

950

950

45

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

995

950

Utgående redovisat värde

995

950
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Not 19

ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE
MODERBOLAGET
Namn

Antal aktier

Kvotvärde

Antal Aktier

15 945 407

0,08

Summa

15 945 407

Not 20

DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
MODERBOLAGET
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (TSEK):

2017-12-31

2016-12-31

Ansamlad förlust

-58 962

-40 140

Årets förlust

-11 467

-16 511

Totalt

-70 429

-56 651

Behandlas så att i ny räkning överföres

-70 429

-56 651

2017-12-31

2016-12-31

50

50

Företagsinteckning

3 000

0

Summa

3 050

50

2017-12-31

2016-12-31

50

50

Företagsinteckning

3 000

0

Summa

3 050

50

Not 21

STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN
(TSEK)
Bankgaranti

MODERBOLAGET
(TSEK)
Bankgaranti
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före
finansiella intäkter och kostnader.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital
och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Resultat per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
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Styrelsen för GWS Production AB (publ)
Lund den 18 april 2018
Styrelsen för GWS Production AB (publ)

LARS LIDGREN

SVEN HOLMGREN

Styrelseordförande

Styrelseledamot

DEEP PAREKH

HANS SKALIN

Styrelseledamot

Styrelseledamot

CHARLOTTA TÖNSGÅRD

MATHIALAGAN NALAPPAN

Styrelseledamot

Styrelseledamot

ANDREAS RODMAN
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 19 april 2018
Ernst & Young AB

PETER GUNNARSSON
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning kommer att fastställas på årsstämman den 29 maj 2018.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i GWS Production AB (publ), org.nr 556776-4674

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för GWS Production AB (publ) för år 2017.
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 31e december 2017
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• 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
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.
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• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning av GWS Production AB (publ) för år 2017 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 19 april 2018
Ernst & Young AB

PETER GUNNARSSON
Auktoriserad revisor
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Adress & Kontakt
GWS Production AB
Ideon Gateway, Scheelevägen 27
223 63 Lund
Sverige
Besöksadress: Molekylvägen 10B, Lund
E-post: sales@globalwarningsystem.com
Växel: +46 46 386750
Webb: www.globalwarningsystem.com
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Anteckningar
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