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Digitalisera övervakning och styrning,
automatisera drift och underhåll.
Raybased är vägen till den interaktiva fastigheten!

Fastighetsautomation uppfattas av många som ett brett begrepp med flera
olika meningar beroende på vem man frågar. Man kan få svar som behandlar uppkopplade mätare, fjärrstyrning av belysning, samordning av värme
och kyla eller något helt annat. Tänker man på ett uppstyckat sätt så får
man dock en uppstyckad lösning. Raybased har en helhetssyn på begreppet - fastighetsautomation. Med ett holistiskt perspektiv följer en holistisk
lösning och med Raybaseds system kan du uppnå hela potentialen som
en interaktiv fastighet innebär. Tala med din fastighet och ge din fastighet
möjligheten att tala med dig.
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VD har ordet
På hösten, 2008, så satt jag med Raybaseds
grundare, Jan Ryderstam och pratade om olika
projekt. Det sprutade ut idéer ur honom och jag
minns att jag fastnade för särskillt en, nämligen
iden om ett framtida Raybased. Att vara med och
uppfylla Jans vision är en av anledningarna till att
jag nu sitter som VD.
Jag är en gammal räv. Jag har gamla barn och
unga barn. Jag har rest mycket i mina dagar och
haft min påverkan på miljön. I Raybased ser jag en
möjlighet att vara med och sprida värderingar som
jag tror kan bidra till att utveckla en mer långsiktigt
hållbar värld.
Detta ordet; långsiktigt, är något som under min tid
kommer att prägla vårt tänkande och agerande på
Raybased. I mina tidigare roller har jag tänkt och
planerat för 3 till 5 år fram i tiden.
Nu när jag börjar mitt uppdrag så ligger mitt fokus
på kommersialisering av Raybaseds system. Det är
vad ni kan förvänta er under 2017.
Under 2016 hände följande positiva saker för
Raybased:
I januari så genomförde vi en mycket lyckad
notering på Aktietorget. Tack vare ett gediget arbete
av alla på Raybased och en välförberedd nyemission så lyckades vi slå svenskt rekord i överteckning med 2200% och ca: 4 000 tecknare. När
Raybased senare noterades på Aktietorget, den 8
januari, slutade kursen på 23 kronor och det med en
omsättning på ca: 50 miljoner kronor. Det innebar
en ökning med 311% om man jämför med emissionskursen. En raketstart! Utöver detta beviljade
Statens Energimyndighet oss ett stöd på 5,5
miljoner kronor för att vi skulle kunna utveckla vårt
system för energioptimering av fastigheter vilket är
gott intyg på att Raybased är på rätt väg.
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Raybased har under året genomfört ett antal installationer. Till exempel har vi fördjupat vårt samarbete
med Trollhättan Tomt AB genom att vidareutveckla
mjukvara för pilotprojektet och förskolan Vitsippan.
Vi har installerat vårt system i fönstertillverkaren
West Coast Windows lagerlokaler och påbörjat ett
projekt med fastighetsägaren Castellum. Diskussioner pågår med ett stort antal intressenter från privata villaägare till kommersiella ägare av
fastigheter. Intresset för digitalisering är stort och
antalet affärsdiskussioner växer kontinuerligt.
På utvecklingssidan så har hårdvaran genomgått
certifieringsprocessen och CE-märkas. Vi har
dessutom fortsatt utveckla funktionalitet i
mjukvaran för att bredda erbjudandet mot våra
kunder. Fokus i utvecklingen ligger på att digitalisera
fastighetens övervakning och styrning med syfte
att automatisera drift och underhåll samt skapa en
interaktiv miljö för hyrestagare, fastighetsskötare
och fastighetsägare.
Den digitalisering som har skett inom fordonsindustrin kommer att ske inom fastighetsbranschen.
Detta är en av de drivande krafterna i digitaliseringen av fastighetsvärlden, och vårt system möjliggör
automatisering av kostnadsdrivande och energikonsumerande processer. Jag är lyckligt lottad att få
leda Raybased i denna digitala era.
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Lennart Olving
VD, RAYBASED
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Framtiden ser ljus ut
Med ett samarbetsavtal med Ericsson, fortsatt
samarbete med Bravida och en kontinuerligt ökande
portfölj av funktionalitet till vårt system ser vi fram
emot det kommande året.
Digitalisering erbjuder möjligheten till nya affärsmodeller. När marknader konsolideras och
marginaler blir mindre så letar aktörer efter nya
möjligheter att utöka sina affärer. Detta är även
sant för fastighetsbranschen och närliggande
branscher såsom el och telekom. Precis som fiber
skapar möjligheten att tillhandahålla bredbandsoch TV-tjänster så gör Raybaseds system även
det möjligt att leverera tjänster inom energioptimering, säkerhet och driftoptimering. Aktören som
tillhandahåller ett Raybased system i en fastighet
kan erbjuda en anpassad helhetslösning till var och
en av fastighetens användare. Raybased kommer i
en tid då digitalisering är ett välkänt begrepp, med
tydliga fördelar för att hjälpa olika aktörer att skapa
nya värden åt sina kunder.
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FN (Förenta nationerna) pekar på att potentialen
för energibesparingar är mellan 30 och 80 procent i
befintliga fastigheter. För att uppnå denna potential
behövs dock konkreta lösningar. Driftansvarig
måste kunna övervaka fastigheten i realtid och
på ett enkelt sätt kunna bearbeta stora mängder
data. För att uppnå högre energibesparingar måste
fastigheten dessutom kunna styra sig själv utifrån
predikterad utomhusmiljö och hur den används.
Det är även realtidsdatan som kommer att tillåta
fastighetsskötare att optimera sitt dagliga arbete
och därmed minska kostnader för fastighetens drift.
Inom Raybased är vi mycket positiva till den
snabba kunskapsutveckling som sker inom
bolaget, både när det gäller produktutveckling och
ökad marknadsförståelse. Det finns en mycket
positiv syn avseende Raybaseds möjligheter på
denna snabbt växande marknad för uppkopplade
fastigheter.

Årsrapport - 2016

Raybased AB (publ) org. nr. 556776-3213

Raybased i korthet
Unik digitaliserad fastighetsstyrning
Raybased är ett svenskt innovativt bolag som verkar inom området Internet of Things (IoT) där människa, maskin
och fysiska enheter interagerar via uppkoppling mot Internet. IoT påverkar i allt högre grad vår vardag, och vi har än
så länge bara sett början av denna utveckling.
Raybased erbjuder ett unikt system för digitalisering. Med Raybaseds system kan drift och underhåll av kommersiella fastigheter automatiseras genom digitaliserad övervakning och styrning. Systemet utnyttjar avancerad
trådlös teknik, utvecklat för dagens krav och morgondagens möjligheter.

Digitalisering och automatisering
Raybased gör det möjligt för fastighetsägaren att digitalisera övervakning och styrning av alla elektriska funktioner
i en fastighet. Genom att koppla upp all funktionalitet i Raybaseds system, möjliggörs bland annat övervakning
av funktionernas driftstatus i realtid. Med ett sådant system kan till exempel en fastighetsskötare optimera sitt
dagliga arbete och en fastighetsägare säkerställa att de levererar det inomhusklimat de lovar sina hyresgäster.
Men digitaliseringen möjliggör mycket mer än så. Precis som fiber skapar möjligheten att tillhandahålla bredbandsoch TV-tjänster så gör Raybaseds system det även möjligt att leverera digitaliserade tjänster inom energioptimering, säkerhet och driftoptimering. Aktören som tillhandahåller ett Raybased system i sin fastighet kan erbjuda en
anpassad helhetslösning till var och en av sina hyresgäster.
Även för användaren finns tydliga värden. Till exempel kan en butik anpassa belysning för att belysa olika produkter
eller skapa en dynamisk inomhusmiljö som förbättrar kundens upplevelse, ett kontor kan optimera energianvändning utan att kompromissa på luftkvalitet och en boende kan ta emot leveranser utan att vara hemma. Endast
fantasin sätter gränsen.

Bilden illustrerar slutanvändarens kommunikation med sin bostads- / kontorsmiljö.

Gateway
R-PUCK

R-pucken döljs bakom uttag, brytare m.m.
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Samordnar funktioner, integrerar andra system
Raybaseds system är flexibelt. Det är enkelt att installera och i princip obegränsat utbyggbart. Den trådlösa
tekniken gör att systemets sensorer kan placeras fritt, utan att begränsas av fastighetens utformning. Enheter kan
läggas till och funktioner anpassas allt eftersom nya behov eller förutsättningar uppstår.
Systemets förmåga att samordna olika funktioner är en avgörande faktor för dess effektivitet. Temperatur, fukt,
rörelse, ljus, ljud, med mera; all information som registreras av systemets sensorer samordnas och utvärderas
gemensamt, för att sedan användas på ett intelligent, optimalt sätt; vad gäller både ekonomi och funktion.
Raybased samordnar inte bara ”egna” funktioner i systemet. Genom Raybaseds teknik har en unik och efterlängtad
pusselbit äntligen fallit på plats; en öppen plattform som kan integreras med samtliga standarder och protokoll för
fastighetsautomation. Det betyder att fastighetsägarens tidigare investeringar i automation inte bara kan utnyttjas
utan också effektiviseras genom samverkan i ett distribuerat intelligent driftssystem.
Raybaseds öppna plattform gör det också möjligt för andra aktörer att utveckla andra funktionella produkter som
kan användas av systemet. Detta innebär att fastighetsägaren kan hålla sin fastighetsstyrning uppdaterad med
den tekniska utvecklingen. I takt med att tekniken inom närliggande områden utvecklas, ökar också potentialen i
Raybaseds system.

Sänker driftskostnader, minskar energianvändning
Raybased gör det möjligt för fastighetsägaren att digitalt övervaka och styra alla elektriska funktioner i en fastighet
som t.ex. temperatur, ventilation, belysning och säkerhetssystem. Genom systemets precisa bevakning och rapportering kan driftsstörningar minimeras, förebyggande underhåll optimeras och bekvämlighet maximeras.
Raybaseds teknik ger snabba responstider, hög precision och en samordning av fastighetens olika funktioner som
är unik. Genom Raybaseds system får fastighetsägaren ett effektivt och pålitligt verktyg där besparingar på upp till
60 % kan realiseras och där fastighetens energianvändning kan sänkas med upp till 45 %.
Raybaseds plattform kan integreras med samtliga standader och protokoll inom fastighetsautomation. Bilden nedan
illustrerar några av dem.

Dali		
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Flexibelt
Raybased’s trådlösa system är enkelt och kostnadseffektivt att installera i såväl befintliga som nya byggnader.
Systemet är obegränsat utbyggbart och enheter och funktioner kan anpassas efter kundens önskemål samt
framtida förändringar i den tekniska utvecklingen.

Kompatibelt
Raybased är kompatibelt med marknadens övriga system för fastighetsautomation. Äldre, befintliga installationer
i en fastighet kan samordnas och effektiviseras via Raybased i ett intelligent driftssystem där samtliga funktioner
samverkar.

Framtidssäkert
Raybaseds öppna plattform gör det möjligt att utveckla funktionella produkter inom IoT, som kan användas av
systemet. Detta innebär att fastighetsägaren kan hålla sin automatiska fastighetsstyrning uppdaterad med den
tekniska utvecklingen.

Drift

Underhåll

Övervakning

Internet

Bilden illustrerar systemets kommunikation för drift, underhåll och övervakning.

9

Årsrapport - 2016

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK.

Verksamheten
Allmänt
Raybased är ett Trollhättanbaserat företag som
utvecklar och säljer en unik, trådlös plattform för
styrning och optimering av alla elektriska funktioner
i fastigheter. Systemet är kompatibelt med både
befintliga och framtida system och komponenter,
vilket skapar oändliga möjligheter. Raybased
implementerar Internet of Things (IoT) i kommersiella fastigheter och erbjuder därmed ett system
som på ett enkelt och effektivt sätt gör det möjligt
att övervaka, styra och optimera funktioner såsom
temperatur, ventilation, belysning, vattenförbrukning, säkerhetssystem med flera. Raybaseds system
erbjuder fastighetsägaren en digital förvaltning,
vilket förenklar vardagen för både fastighetsskötaren och hyrestagaren samt öppnar upp oändliga
möjligheter för styrning och mätning av energiförbrukning och därmed energioptimering i fastigheter.
Resultatet blir möjligheter att uppnå stora energibesparingar, vilket i sin tur ger stora positiva miljöeffekter och därmed samhällsnytta. Utöver energioptimering reducerar Raybaseds system fastighetens
kostnader för drift och underhåll.
2016 präglades av framgångsrikt arbete inom flera
områden. Först och främst har bolagets produkter
fortsatt utvecklats enligt lagd plan och vi har
framgångsrikt introducerat Raybaseds system
för trådlös digitaliserad fastighetsstyrning på
marknaden. För att nå dit har bolagets medarbetare
utfört ett gediget arbete. Inte minst har bolagets
grundare och tekniska chef, Jan Ryderstam,
utvecklat och verifierat det grundläggande systemet
som utgör en plattform för företagets produktfamilj.
Raybaseds system är uppbyggt av avancerad
mjukvara med en hårdvaruplattform som grund.
Hårdvarans centrala funktion utgörs av en mycket
väl genomtänkt radio för trådlös kommunikation.
Sensorer för uppmätning av temperatur, fukt, ljus
m.m. samt mikroprocessorer för hantering av
mjukvara. Mjukvaran är uppbyggd i en avancerad
struktur som möjliggör anpassning mot dagens
fastigheter samt framtida utvidgningar och uppdateringar av Raybaseds system.
Tester på de i systemet ingående produkterna
har utförts i laboratoriemiljö och i installationer i
verklig miljö. På utvecklingssidan så har hårdvaran
genomgått certifieringsprocessen och CE-märkts.
Serieproduktion av komponenter har därför startats
hos utvalda underleverantörer, både i Sverige och
utomlands.
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Driftsättningen av pilotinstallation i Trollhättan löpte
enligt plan och besiktning av systemet genomfördes i kvartal 1 med godkänt resultat. Fastigheten
ägs av det kommunala bolaget Trollhättan Tomt
AB. Installationen skedde i en fastighet med befintliga installationer och avsikten var att minska
fastighetens energibehov samt att sänka driftkostnader. Vid en oberoende beräkning har Trollhättan
Tomt AB beräknat att energibesparingen kommer
att bli minst 31%. Installationen utfördes av Bravida,
som även har tecknat ett samarbetsavtal med
Raybased angående framtida projekt.
Arbetet med att fördjupa samarbetet med Bravida
har intensifierats, vilket har lett till att Bravidas
installatörer har ökat sin kunskap om Raybased
produkter och system. Detta i sin tur innebar att
antalet förfrågningar från Bravidas kunder ökade.
Under året tecknades även ett partneravtal med
Ericsson AB gällande deras plattform för interaktivt
uppkopplade saker, Internet of Things (IoT). Partneravtalet stärker Raybased varumärke och bäddar för
företagets expansion globalt. Givetvis är dessutom
avtalet ett mycket bra betyg på Raybaseds tekniska
kunnande.

Finansiering
Den 8 januari noterades Raybased på Aktietorget
med över 300% i värdeökning. Emissionsvolym
var 9,352 MSEK och antalet aktier efter emmissionen var 5 428 000. Antalet aktieägare efter
nyemissionen och notering ökade till 1 346 stycken
(Euroclear, 29/2 2016).
Under hösten genomfördes ytterligare en riktad
nyemmision med lyckat resultat, emissionsvolymen
var 12,0 MSEK , antalet aktier ökade till 6 028 000.
Sedan december 2015 har Raybased ett så
kallat mjukt stöd om ca. 5,5 MSEK. Stödet är från
Statens energimyndighet och är i form av bidrag
med royaltyåtagande motsvarande 45 procent av
stödgrundande kostnader med högst 5,487 MSEK.
Stödet lämnas för genomförande av projektet
”Kostnadseffektivt system för att enkelt skapa
Smarta Fastigheter” under tiden 2015.11.03 2017.03.30. Beslutet fattas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och
utveckling samt innovation inom energiområdet.
Raybased skall till Energimyndigheten erlägga
royalty årsvis i efterskott motsvarande 3% av
Raybaseds nettoomsättning. Raybaseds royaltyåtagande ska uppgå till högst 120% av stödet. Löptiden
för royaltyåtagandet är tio år. Den första royaltybetalningen sker 2019. Raybased betalar därefter
royalty för de nio närmast efterföljande räkenskapsåren. Därefter upphör royaltyåtagandet.
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Organisation
Styrelsen & ledande befattningshavare
Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå
av minst tre och högst sex ledamöter. Under 2016
har Raybased engagerat en ny styrelse. Styrelsen
består av följande mycket erfarna personer:
Lars Elmberg, f. 1949, Styrelseordförande
Civilingenjör inom elektronik från Chalmers och
har lång erfarenhet som VD för Elektronikcentrum,
marknadschef inom Philips och mångårigt styrelsearbete i bolag som XDIN, Cyrba och NFO. Lars
har bred erfarenhet från bolagsstyrning, bolagsförsäljningar och börsnoteringar. Lars har varit med
att utveckla Raybased sedan 2013 från innovation
till affär.
Lennart Olving, f. 1952, VD & Styrelseledamot
Civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan.
Lennart har lång industriell erfarenhet och har varit
chef inom både verksamhetsledning och strategiutveckling. Större delen av Lennarts karriär har varit
inom läkemedelsbranschen och 2000-2003 var han
ansvarig för att genomföra samgåendet mellan
Pharmacia Upjohn och Monsanto/Searle inom
produktion under denna fusion. Lennart är idag
verksam i ett flertalet tillväxtbolag i olika roller.
Jonny Sandberg, f. 1949, Styrelseledamot
Utbildad ingenjör på SKF och född entreprenör.
Jonny har genom åren varit med att grunda flertalet
tjänst- och produktbolag inom teknik såsom tex
CARAN, XDIN och Cyrba där han även verkat som
VD. Jonny har en bred erfarenhet av att utveckla
innovationsdrivna företag och har varit med i
Raybased sedan start.
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Anders Björling, f. 1969, Styrelseledamot
Ingenjör med över 20 års erfarenhet inom fastighetsautomation. Anders har bl.a varit distriktschef
för Siemens AB, Div. BT, Building Automation med
ansvar för affären och verksamheten i Göteborg.
Anders har en god förståelse av fastighetsbranschen samt fastighetsautomation och jobbar sedan
2013 på Eklandia AB med fastighetsutveckling.
Mats Nyström, f. 1959, Styrelseledamot
Civilingenjör från Chalmers Elektroteknik. Mats
började sin bana som programmerare och elektronikkonstruktör med inriktning mot inbyggda system.
Var 1998-2002 utvecklingschef för Viking Telecom
och var med på deras resa från litet bolag till börsintroduktion. Mats är idag anställd som gruppchef på
Volvo lastvagnar.
Jan Ryderstam, f. 1957, Utvecklingschef
Civilingenjör inom fysik från Chalmers. Jan har
mångårig erfarenhet som systemarkitekt och
teknikstrateg inom elektronik och mjukvara för biloch försvarsindustrin. Jan är en av Skandinaviens
i särklass skickligaste systemutvecklare och såg
under 2011 de brister som fanns inom dagens
system för fastighetsautomation vilket gav grunden
till Raybased.

Organisationen
Raybased organisation utökades med 5 personer
under året, och förstärkte därmed marknad,
försäljning samt utvecklingsavdelningen med ytterligare resurser inom embedded-utveckling. Arbetet
med att ytterligare förstärka organisationen på
marknads och försäljningssidan kommer att pågå
kontinuerligt under 2017.

Styrelse och Ledande befattningshavare - aktieinnehav per den 23 mars - 2017
Namn

Antal aktier

Jonny Sandberg (inkl. närstående)

468 968

Lennart Olving (inkl. närstående)

162 900

Anders Björling
Lars Elmberg
Mats Nyström
Jan Ryderstam (inkl. närstående)

11 500
284 000
5 200
1 254 064
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Viktiga händelser efter 2016
Februari 2017, Raybased lämnade in en ansökan till
EUs ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”.
Processen framöver är uppdelad i 2-steg där
slutmålet är 2.6 miljoner Euro från Horizon 2020.
Raybased får besked för steg 1 under maj 2017. Vid
ett positivt beslut så räknar Raybased med besked
om steg 2 av ansökan i Q3-2017.
Mars 2017, Raybased fick tillsammans med Tuve
Bygg en order av Västfastigheter. Installationen
kommer att ske under våren och är Raybased hittills
största installation till ett värde av 880 000kr.
Mars 2017: Raybased genomför den första installationen med serieproducerade enheter. Kunden är
Netport Science Park i Karlshamn. Installationen
ingår i ett större internationellt projekt ”Smart-FI”,
som har som mål att skapa en plattform för datahantering i ”smarta städer”.

Viktiga händelser under 2016
Året började med en rivstart. Den 8 januari
noterades Raybased på Aktietorget, och vilket
mottagande! Över 300% i värdeökning, eller som
ett analysföretag uttryckte det: ”Raybased – K O
i första ronden!” vilket givetvis var otroligt inspirerande. Vidare fortsatte det intesiva arbetet med att
marknadsföra Raybased på mässor och tidningsartiklar. Detta ledde till ett flertal diskussioner med
olika fastighetsägare, förvaltare och andra intresserade bolag samt resulterade i ett antal installationer.
Speciellt viktiga saker att nämna är:
Raybased tecknade ett samarbetsavtal med
Bravida som nu erbjuder Raybaseds produkter till
sina kunder och skall utföra installations- och servicearbeten avseende systemet.
Raybaseds pilotprojekt, Vitsippan, blev besiktigad
och godkänd av ett oberoende besiktningsföretag,
samt invigd med stort intresse från branschen och
media.
Raybased tecknade avtal med är Ericsson AB. Användandet av Ericssons IoT-plattformen innebär
ökade möjligheter att integrera Raybaseds system
med produkter från andra leverantörer samt tillgång
till ett stort antal tjänster på global basis. Avtalet
innebär även att Raybased får använda sig av
Ericssons namn och logotyp vid marknadsföring
och försäljning av företagets system.
Raybased tecknade avtal med elektroniktillverkaren
Orbit One. Avsikten med avtalet är att kunna möta
behovet att producera Raybaseds produkter i stora
volymer.
Raybaseds produkter blev CE märkta.
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Raybaseds system installerades i ett av Ericssons
datalabb på Lindholmen, Göteborg för energimätning.
Raybased inledde ett samarbete med ett större
fackförbund. Avsikten med samarbetet är att
Raybased skall hjälpa fackförbundet med att bli en
grönare fastighetsägare.
Raybased genomförde en riktad nyemission på
12 MSEK. Den riktade nyemissionen skedde med
avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt
och riktades till en begränsad krets investerare.
Verktyg för serieproduktion av plastskal beställdes
i Kina.
Beställning av serieleveranser av plastskal, tillverkade i Kina.
Beställning av serieleveranser av elektronikenheter,
tillverkade i Sverige av OrbitOne.
Raybased fick en order av TWL Väst AB som är en
del av Plusfastigheter Gruppen. Installationen är
avsedd för distribuerad mätning av elförbrukning.
Order från Westcoast Windows. Ordern var en
första installation där Raybaseds system används
för att med hjälp av sensorer styra, optimera
och övervaka ett antal funktioner i den fastighet
Westcost Windows hyr av Trollhättan Tomt AB.
Beställning av installationer i privata bostäder
Order från Net Port i Karlshamn. Raybaseds
produkter och system skall användas i ett internationellt projekt där NetPort Science Park ingår tillsammans med projektpartners i Spanien, Österrike
och Turkiet.
Förstärkning av organisationen i form av utökad
personalstyrka inom försäljning, installation, projektledning och produktutveckling.
Raybased genomförde ett optionsprogram. Optionerna tecknades till en kurs om 0,01 kr (BlackScholes) med inlösen år 2019 och med en kurs till
60 kr.
Order från Castellum. Ordern följer på en teknikstudie som genomfördes tillsammans med Castellum
i Göteborg, där Raybaseds system testades i syfte
att trådlöst kommunicera mätdata inom en industrifastighet samt mellan fastigheten och mätare
placerade i gatubrunnar.
November 2016 erhöll Raybased de resterande
1,5 miljoner kronor av det mjuka lånet från Statens
Energimyndighet.
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Principer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelse

Styrelsearvode skall utgå med sex basbelopp att
fördelas av styrelsen.

Verkställande direktör
Verkställande direktörens ersättningar finns angivna
i not 3.

Framtidsutsikter
Aktiviteterna kring att marknadsföra Raybaseds
produkter fortsätter och i dagsläget förs ett antal
mycket intressanta affärsdiskussioner med ägare
av fastigheter inom olika typer av fastighetssegment. Intresset för att trådlöst kunna övervaka och
styra fastigheter är mycket stort. I och med att
Raybaseds system på ett unikt sätt möjligör trådlös
integrering av fastighetens alla olika funktioner kan
fastighetsägaren göra väsentliga besparingar i energiåtgång, drift och underhåll. Raybased upplever
därför ett mycket stor intresse från fastighetsägare
som vill utnyttja bolagets produkter för att, inte
bara sänka kostnader, utan även öka fastigheternas värde. Raybaseds produkter har även fått ett
mycket stort intresse från forskare och experter
inom energioptimering, klimat- och ljusstyrning.
Bedömningen är att systemet ger goda möjligheter
att uppnå omfattande miljövinster genom optimering av energianvändning samt goda möjligheter till
förbättringar i den upplevda vardagliga arbets-och
boendemiljön. Företagets ledning och styrelse
ser därför mycket positivt på företagets fortsatta
utveckling.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Att exponeras för risker är en del av affärsverksamheten. Detta avspeglas i Raybaseds löpande arbete
med riskhantering, vars syfte är att identifiera, mäta
och förhindra att risker realiseras, samt att fortlöpande göra förbättringar och på så sätt minska
potentiella risker. Vår riskhantering är inriktad på
affärsrisker, finansiella risker och övriga potentiella
betydande risker, såsom legala risker.
Bolaget har övervägt, men valt att inte söka patent
för Bolagets teknik då en patentansökan implicit
medför att Bolaget öppet beskriver vissa tekniska
lösningar och ställningstaganden. Det kan inte
uteslutas att Bolagets val i efterhand visar sig
vara felaktigt vilket kan få en negativ inverkan
på Bolagets lönsamhet och möjligheter att växa.
Bolaget bedriver löpande utveckling av mjukvara
i syfte att utveckla nya möjligheter att använda
Bolagets teknik. Det finns en inneboende teknisk
risk vilket kan innebära att Bolagets produktutveckling inte resulterar i en kommersiell produkt vilket
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kan få en negativ inverkan på resultatet. Det kan
inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat,
innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan
inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden har ett
större kapitalbehov än vad som idag bedöms som
nödvändigt. Exempelvis kommer en lyckad introduktion på marknaden leda till leverans av ett stort
antal enheter vilket innebär att Raybased planerar
att starta storskalig produktion av produkterna.
Om start av storskalig produktion sker tidigare än
planerat kan detta kräva tillskott av kapital.

Konjunkturläge
Konjunkturläget bedöms som fortsatt bra. Det
byggs nya fastigheter som aldrig förr för att möta
de behov som finns. Det växande antalet mässor
som erbjuder smarta hem lösningar växer och
det skapar en starkt växande medvetenhet om
att det är nödvändigt att spara energi samt möjligheterna att göra detta genom att energioptimera
fastigheter. Raybaseds produkter är anpassade
för att installeras i nyproducerade och befintliga
fastigheter, vilket gör att marknaden är mycket stor
och växande. Vi ser idag ingen påfallande risk för att
konjunkturen inom fastighetsbranschen skulle vika.

Konkurrenssituation
I det utvecklingsarbete som Raybased utfört har
en omfattande studie av konkurrenter genomförts.
I den studien har konkurrenterna kartlagts för att
bedöma Raybaseds position inom olika segment
i fastighetsbranschen. Vår bedömning är fortsatt
att Raybaseds system fyller ett stort behov, på
marknaden, där det tidigare inte har funnits några
heltäckande lösningar. Det finns andra system,
men inget som klarar av sammankopplingen av
befintliga och nya gränssnitt på samma enkla sätt
som Raybased. Raybaseds system är dessutom
kostnadseffektivt jämfört med andra system och
utvecklat för såväl stora kommersiella fastigheter
som lägenheter och villor, vilket är unikt.

Medarbetarrisker
I och med att Raybaseds produkter bygger på den
senaste tekniken inom trådlös kommunikation,
hårdvarunära mjukvara och programmering så är
kraven på bolagets personal, vad gäller erfarenhet
och tekniskt kunnande, mycket höga. Raybased
strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och
att ge våra anställda goda möjligheter till utveckling inom såväl tekniska kompetensområden som
förståelse för våra kunders verksamheter. Vi strävar
även efter ge våra medarbetare goda möjligheter till
personlig utveckling och en kreativ arbetsmiljö.
I och med att Raybased flyttade till nya lokaler
under våren 2016 så satsar vi mycket på att bygga
en kreativ och produktiv arbetsmiljö med de stöd
som den moderna tekniken erbjuder.
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Årsredovisning
Flerårsjämförelse*
Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

2016

2015

2014

2013

976

485

0

0

Res. efter finansiella poster

-7 377

-1 937

-948

-104

Balansomslutning

22 204

18 395

3 128

109

82,94

66,26

21,0

89,3

303,91

278,66

84,27

113,88

Nettoomsättning

Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
* Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Fond för
Utv.utgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
Resultat

814 200

0

13 606 253

-951 287

-1 281 166

-1 281 166

1 281 166

Resultatdisposition enligt beslut av
årsstämma
Nyemission

90 000

11 910 000

Kapitalanskaffningskostnad netto

-15 612

Optionsersättning

1 000

Överföring till fond för
utvecklingsutgifter

5 562 915

-5 562 915

Årets Resultat
Belopp vid årets utgång

-5 756 568
904 200

5 562 915

25 501 641

-7 795 368

-5 756 568

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad förlust

-7 795 368

Överkursfond

25 501 641

Årets förlust

-5 756 568
11 949 705

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

11 949 705
11 949 705

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande tillläggsupplysningar.
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Resultaträkning
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

975 557

484 834

1 497 544

73 924

560 834

855 433

3 033 935

1 414 191

-923 951

-569 408

2, 3

- 7 553 755

-2 320 601

4

-1 690 424

-281 793

-105 367

-27 817

-10 273 315

-3 199 619

-7 239 380

-1 785 428

2 492

223

-140 608

-151 654

-138 116

-151 431

Resultat efter finansiella poster

-7 377 496

-1 936 859

Resultat före skatt

-7 377 496

-1 936 859

1 620 928

655 693

-5 756 568

-1 281 166

Not

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

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

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

5
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Balansräkning
2016-12-31

2015-12-31

9 371 206

3 808 291

9 371 206

3 808 291

732 703

39 811

732 703

39 811

2 637 550

1 012 219

2 637 550

1 012 219

12 741 459

4 860 321

231 203

0

231 203

0

0

606 039

1 358 671

1 108 553

238 610

64 573

1 597 281

1 779 165

Kassa och bank

7 634 499

11 755 611

Summa kassa och bank

7 634 499

11 755 611

Summa omsättningstillgångar

9 462 983

13 534 776

22 204 442

18 395 097

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

6

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

8

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Not

2016-12-31

2015-12-31

14

904 200

814 200

5 562 915

0

6 467 115

814 200

Överkursfond

25 501 641

13 606 253

Balanserat resultat

-7 795 368

-951 287

Periodens resultat / Årets resultat

-5 756 568

-1 281 166

11 949 705

11 373 800

18 416 820

12 188 000

Skulder till kreditinstitut

750 000

1 350 000

Summa långfristiga skulder

750 000

1 350 000

500 000

150 000

1 279 129

1 116 570

Övriga skulder

634 024

3 157 829

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

624 469

432 698

3 037 622

4 857 097

22 204 442

18 395 097

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

9

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-7 239 380

-1 785 428

105 367

27 817

2 492

223

-140 608

-151 654

-7 272 129

-1 909 042

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

-231 203

0

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

606 039

-606 039

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

-424 155

-726 595

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

162 559

721 620

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-1 982 034

3 165 308

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 140 923

645 252

-5 562 915

-1 565 057

-798 259

0

-6 361 174

-1 565 057

11 979 985

12 454 427

1 000

0

-600 000

-150 000

11 380 985

12 304 427

Förändring i likvida medel

-4 121 112

11 384 622

Likvida medel vid årets början

11 755 611

370 989

7 634 499

11 755 611

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6

Förvärv av inventarier, verktg och installationer

7

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Inbetalning optioner
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1: Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående
år.
Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
						
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har
värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
						
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
redovisar därför inkomsten till nominellt värde
(fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida
medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade
rabatter.
						
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer: Antal år: 5 år

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal kostnadsförs
linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har
beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har
tagits till inkurans.
				
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller
på balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst
det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga
resultat på medellång sikt. Värdering omprövas
varje balansdag.
Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av
den tillgång som företaget fått eller kommer att få.
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på
framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag,
intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts,
det vill säga oftast i samband med att bidrag
erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med
krav på framtida prestation, så kallade villkorade
bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs
därefter när prestationen utförs.

Immateriella anläggningstillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser
framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under
tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är
uppfyllda.
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2016

2015

600 605

75 230

Inom 1 år

718 565

50 100

Inom 2 till 5 år

893 831

0

1 612 396

50 100

2016

2015

Lennart Olving, VD

283 456

0

Jonny Sandberg, Vice VD

361 800

709 319

Lars Elmberg, Styrelseordförande

81 630

217 254

Mats Nyström

67 047

39 947

1 717 173

303 970

-

634 400

2 511 106

1 904 890

2016

2015

Medelantal anställda har varit:

2

1

varav kvinnor

0

0

varav män

2

1

1 262 910

205 834

396 807

64 674

1 659 717

270 508

Not 2: Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara
leasingavtal,förfaller till betalning enligt följande:

Företagets leasingavtal avser lokalhyror.

Not 3: Ledande befattningshavares ersättningar
Genom bolag fakturerade arvoden:

Lars Granbom, fd VD
Magnus Wall, fd VD

Not 4: Personal
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Sociala kostnader

I posten löner och ersättningar 2016 ingår styrelsearvoden om 22.150 kr till Anders
Björling. För 2015 ingick styrelsearvoden om 37.084 kr. (Lennart Olving och Anders
Björling 18.542 kr vardera).
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Not 5: Skatt på årets resultat

2016

2015

1 620 928

655 693

Resultat före skatt

-7 377 496

-1 936 859

Skattekostnad 22,00% (22,00%)

1 623 049

426 109

-2 295

-2 854

174

38

4 403

356 526

I år uppkomna underskottsavdrag

-1 625 331

-779 819

Förändring Uppskjuten skatt

1 620 928

655 693

Summa

1 620 928

655 693

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde

3 808 291

2 243 234

Inköp

5 562 915

1 565 057

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 371 206

3 808 291

Utgående redovisat värde

9 371 206

3 808 291

Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avdragsgill kapitalanskaffningskostnad

Not 6: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av tillgången har under året minskat anskaffningsvärdet med
3.445.126 kr (627.510 kr).

Not 7: Inventarier, verktyg och installationer

2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde

139 079

139 079

Inköp

798 259

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

937 338

139 079

-99 268

-71 451

Årets avskrivningar

-105 367

-27 817

Utgående ackumulerade avskrivningar

-204 635

-99 268

732 703

39 811

Ingående avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 8: Uppskjuten skatt
Temporär skillnad

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

2016-12-31

Underskottsavdrag

11 988 865

2 637 550

0

2015-12-31

Underskottsavdrag

4 600 996

1 012 219

0

Not 9: Långfristiga skulder
Amotering inom 2 till 5 år

Not 10: Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Not 11: Eventualförpliktelser
Royaltyåtagande

2016-12-31

2015-12-31

750 000

1 350 000

2016-12-31

2015-12-31

1 500 000

1 500 000

2016-12-31

2015-12-31

6 584 642

1 777 490

6 584 642

1 777 490

Not 12: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ansökan om bidrag från SME Horizon 2020 fonden för fortsatt utveckling och kommersialiserng av Raybaseds
system i Europa har lämnats in.
Mars 2017, Raybased fick tillsammans med Tuve Bygg en order av Västfastigheter. Installationen kommer att ske
under våren och är Raybased hittills största installation till ett värde av 880 000kr.

Not 13: Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

22

Årsrapport - 2016

Raybased AB (publ) org. nr. 556776-3213

Not 14: Upplysningar om aktiekapital och optioner

Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Antal/värde vid årets utgång

Antal aktier

Kvotvärde per
aktie

5 428 000

0,15

600 000

0,15

6 028 000

0.15

Utestående optioner (Bolaget har gett ut optioner att teckna aktier enligt nedanstående uppställning)
Teckningsperiod

Teckningskurs

Antal Aktier

2017-12-31

10 kr

260 000

2019-12-31

60 kr

100 000
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Namnunderskrifter
Göteborg den 		

2017

Lennart Olving

Lars Elmberg

Anders Björling

Verkställande direktör /

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jonny Sandberg

Mats Nyström

Styrelseledamot / vice VD

Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den

Gunnar Johansson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Raybased AB
Org.nr. 556776-3213

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Raybased AB för år 2016. Bolagets årsredovisning
ingår på sidorna 10 - 24 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Raybased ABs finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Jag
är oberoende i förhållande till Raybased AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den 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 som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 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.
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Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina 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.
Som del av en revision enligt ISA använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av
bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag 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 förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
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årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Raybased AB för år
2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet “Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i
förhållande till Raybased AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed mitt 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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed mitt 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 jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar
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fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 		

2017

Gunnar Johansson
Auktoriserad revisor

Bolagsfakta
Antal aktier:

Ur bolagsordningen

6 028 000aktier med kvotvärde 0,15

Säte: Trollhättans kommun, Västra Götalands län
Bokslutsdag: 31 december
Alla aktier har samma röstvärde.
Ingen röstbegränsning vid bolagsstämma.

Antal aktieägare:
2016-12-31 fanns det drygt 1 500 aktieägare i
Raybased.

Börsfakta
Börskod: RBASE
Bolagets aktier handlas på aktietorget
(www.aktietorget.se)

Information
Bolaget avger kvartalsrapporter,
bokslutskommunikèer och årsredovisningar.

Aktiekapitalets utveckling
Händelse

Ökning
antal aktier

Totalt
antal aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Kvotvärde

1 000

1 000

100 000

100 000

100,00

2009

Bolagsbildning

2014

Nyemission

111

1 111

11 100

111 100

100,00

2014

Nyemission

202

1 313

20 200

131 300

100,00

2015

Nyemission

88

1 401

8 800

140 100

100,00

2015

Nyemission

478

1 879

47 800

187 900

100,00

2015

Fondemission

0

1 879

375 800

563 700

300,00

2015

Split 2000:1

3 756 121

3 758 000

0

563 700

0,15

2015

Noteringsemission

1 300 000

5 058 000

195 000

758 700

0,15

2015

Extra Noteringsemission*

370 000

5 428 000

55 500

814 200

0,15

2016

Nyemission

600 000

6 028 000

90 000

904 200

0,15

* Bolaget utnyttjade möjligheten att emittera ytterligare 370 000 aktier, då erbjudandet om 1 300 000 aktier
fulltecknades.

27

Huvudkontor

Säte

Raybased AB (publ)

Raybased AB (publ)

A Odhners Gata 41

Nohabsgatan 18 A

421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA

461 53 TROLLHÄTTAN

Tel: 0520-423 444

Tel: 0520-423 444

Mob: 0725-48 66 88

Mob: 0725-48 66 88

E-post: info@raybased.com

E-post: info@raybased.com

Hemsida: www.raybased.com

Hemsida: www.raybased.com

