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Att koppla upp en fastighet med Raybaseds trådlösa kommunikationssystem innebär 
att man kan övervaka de ytor och elektriska funktioner som man nyttjar och under-
håller. Genom att koppla upp systemet mot internet så uppstår även möjligheten att 
styra dessa elektriska funktioner på distans genom en mobil, surfplatta eller t.ex. ett 
web-baserat gränssnitt i datorn. Dessutom kan systemet samla in och analysera 
realtidsinformation från givare, sensorer och andra uppkopplade enheter för att själv 
skapa en miljö anpassad efter användarens preferenser och beteende.

Digitalisera övervakning och styrning, 
automatisera drift och underhåll.  
Raybased är vägen till den intelligenta fastigheten! 
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VD har ordet  

Raybased har under 2017 haft väsentliga framgångar och etablerat viktiga kundrelationer med 
många av Sveriges större fastighetsägare. Viktiga relationer har också skapats med samarbetspart-
ners såväl inom teknik- som inom marknadssidan. Bland våra större installationer under året märks 
ett sjukhus och Vasakronans kontor i Göteborg. Även följdaffärer har börjat komma igång vilket är ett 
gott betyg på vår produkt. Bland Raybaseds kunder finns nu fyra av Sveriges sex största fastighets-
bolag.

Det fjärde kvartalet 2017 innebar en ökande fakturering och är det bästa kvartalet hittills i bolagets 
historia. Gjorda installationer ger förutsättningar för väsentliga följdaffärer under 2018. Genom att 
bolagets konfigurationsverktyg färdigställts har marknadsaktiviteterna, avseende Raybaseds produk-
ter, hos våra samarbetspartners ökat kraftigt och vi förväntar oss att detta skall ge fortsatta avtryck 
i resultaträkningen. Ett antal kunddialoger har också inletts som följd av dessa kanaler. Ytterligare 
samarbeten på marknadssidan med etablerade aktörer är under diskussion och kommer att presen-
teras efterhand. Förutom den egna säljstyrkan förväntas en stor del av bolagets försäljning redan 
inom kort gå genom våra samarbetspartners.

Under året har utvecklingsarbetet fortsatt som tidigare och Raybaseds system är nu, liksom konfigu-
rations- och installationsverktyg, färdiga i sina grundversioner. Ytterligare funktionalitet kommer att 
utvecklas under 2018 vilket kommer att ge ökade möjligheter på marknaden. Raybaseds system ut-
gör en mycket generell plattform till vilken alla elektriska laster inom Raybaseds marknadssegment 
kan integreras. Detta innebär också kundspecifika utvecklingsprojekt, som framöver kommer att 
resultera i nya möjligheter. I de utvärderingar som gjorts av Raybased installationer har stora vinster 
kunnat påvisas i minskad energiförbrukning, rationellare fastighetsförvaltning, förbättrad arbetsmiljö 
och enkel installation.

Raybaseds LoRa-produkt (Long Range) har också fått ett genombrott under 2017 och förväntas 
snabbt kunna ta marknadsandelar. Produkten möjliggör fjärravIäsning av t ex vattenmätare vilket ger 
möjlighet till effektivisering och stora kostnadsfördelar. I Göteborg finns nu ett antal enheter install-
erade. Marknaden, bara i Sverige, för denna teknik är 100 000-tals enheter. 

Eftersom Raybaseds teknologi är banbrytande har den också väckt internationell uppmärksamhet 
såväl inom EU som i USA. En fas 2 ansökan har skickats in till Horizon-programmet strax efter 
årsskiftet. Ett godkännande av denna ansökan ger upp till 2.5 MEuro. Våra partners inom Horizon-
projektet är bland annat bolagen Serneke, Space M2, Bravida och Microsoft. I USA förs nu dialog om 
testinstallationer som kan bli aktuella under 2018. Dialoger pågår även med flera större tillverkare av 
komponenter.

Styrelsen ser mycket positivt på möjligheterna för en fortsatt omsättningstillväxt under 2018.
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Lennart Olving 
VD, RAYBASED
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2017 i korthet
Från den 1 januari verkade Lennart Olving som VD för Raybased AB (publ) och Lars Elmberg som
styrelseordförande. 

Vid årsstämman den 27 april omvaldes Lars Elmberg, Jonny Sandberg, Anders Björling, Mats 
Nyström och Lennart Olving. Lars Elmberg utsågs av stämman till styrelsens ordförande.

Raybased genomförde en företrädesemission av 1 928 960 aktier samt 1 928 960 teckningsoptioner. 
Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Raybased till 7 956 960 aktier och aktiekapitalet 
till 1 193 544,00 SEK. Bolaget tillfördes cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget lämnade in sin fas 1 ansökan i början av året till SME Horizon 2020 programmet. Ansökan
blev godkänd i juni och en genomförandestudie lämnades in i december. Denna ligger till grund för
en fas 2 ansökan i 2018.

Raybased har nu över 10 installationer hos betydande aktörer inom fastighetsbranschen. 
Installationerna är gjorda i olika miljöer såsom kontor, universitet, villor, skolor och sjukhus.

Viktiga relationer har också skapats med samarbetspartners såväl inom teknik- som inom 
marknadssidan. Bland våra större installationer under året märks ett sjukhus och Vasakronans
kontor i Göteborg.

Raybased lanserade två viktiga verktyg; “Raybased Configuration Tool” som innebär att våra partners 
kan göra installationerna utan att Raybased personal behöver vara närvarande och ”Raybased 
Online” som är ett webb-gränssnitt som i realtid visar status i installationer.

Raybaseds installerade delar av sitt nya digitala system, Smart City, i Göteborg, Systemet samlar in 
mätvärden från givare i fastigheter och gatubrunnar. 

Händelser efter periodens slut
Raybased har inlett ett samarbete med Telenor, för att ta ett helhetsgrepp om uppkoppling av 
fastigheter. Bolagens gemensamma erbjudande täcker allt från hyresgästers internetuppkoppling till 
tjänster inom sakernas internet som effektiviserar energi- och vattenförbrukning. Genom det  
nyskapande samarbetet kan bolagen ta nästa steg i digitaliseringen av fastighetssektorn. 

Raybased lämnade in sin Fas 2 ansökan till EU:s ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. 
Vid ett godkännande kan bolaget få upp till 2,4 miljoner Euro i stöd för att ytterligare utveckla både 
sitt erbjudande och accelerera marknadsexpansionen i Europa. 
 
I enlighet med Q3 rapporten så ökade intäkterna väsentligt under Q4 jämfört med Q3 - 2017.



7

Årsredovisning - 2017 Raybased AB (publ) org. nr. 556776-3213

2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

(3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån)

Nettoomsättning, kr 902 415 0 1 943 377 975 557

Rörelseresultat, kr -2 083 547 -2 989 246 -10 254 866 -7 239 380

Resultat efter finansiella poster, kr -2 106 530 -3 019 353 -10 383 226 -7 377 496

Bruttomarginal, % 26% Neg 34% 5%

Rörelsemarginal % Neg Neg Neg Neg

Nettomarginal, % Neg Neg Neg Neg

Justerat eget kapital, kr 24 434 535 18 416 820 24 434 535 18 416 820

Soliditet, % 79% 83% 79% 83%

Medelantal anställda 8 4 8 2

Investeringar i immateriella  
anläggingstillgångar, kr (not 1)

2 270 620 1 235 117 9 029 704 5 562 915

Investeringar i materiella anläg-
gingstillgångar, kr

0 0 177 999 798 258

Resultat per aktie, kr -0,21 -0,39 -1,02 -0,95

Resultat per aktie vid fullt  
nyttjande av teckningsoptioner

-0,19 -0,37 -0,91 -0,90

Eget kapital per aktie 3,07 3,06 3,07 3,06

Kvotvärde 0,15 0,15 0,15 0,15

Antalet aktier vid periodens utgång 7 956 960 6 028 000 7 956 960 6 028 000

Antalet aktier vid fullt nyttjande av 
teckningsoptioner

8 878 453 6 388 000 8 878 453 6 388 000

NYCKELTAL
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Raybased AB/publ/ 556776-3213 får härmed avge  
årsredovisning för 2017. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. 
Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och 
belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel 
integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 
 

Resultatet
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1943,4 KSEK (975,6 KSEK), en ökning med  
967,8 KSEK jämfört mot föregående år. Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -8105,2 
KSEK (-5756,6 KSEK), en försämring med 2348,6 KSEK jämfört mot föregående år. Resultatet per 
aktie under perioden uppgick till -1,02 SEK (-0,95 SEK) och antalet aktier uppgick till 7956 960 st.  
(6 028 000 st.).

 
Årets händelser 
2017 var på många sätt ett händelserikt år. Vid en tillbakablick kan ett antal viktiga händelser 
summeras enligt nedan.

Raybased har nu över 10 installationer hos betydande aktörer inom fastighetsbranschen. 
Installationerna är gjorda i olika miljöer såsom kontor, universitet, villor, skolor och sjukhus. 
Installationerna visar att Raybaseds system levererar det vi står för. Viktiga relationer har också̊ 
skapats med samarbetspartners såväl inom teknik- som inom marknadssidan. Bland våra större 
installationer under året märks ett sjukhus och Vasakronans kontor i Göteborg. Även följdaffärer har 
börjat komma igång, vilket är ett gott betyg på̊ vår produkt. Bland Raybaseds kunder finns nu fyra av 
Sveriges sex största fastighetsbolag.

Under året har vi fortsatt att bygga upp vår verksamhet och våra verktyg för att kunna möta
volymökningar. Under hösten lanserade vi både en extern version av ”Raybased Configuration Tool” 
och vårt webbaserade verktyg “Raybased Online”.

Den externa versionen av ”Raybased Configuration Tool” gör det möjligt för våra samarbetspartners 
att installera och konfigurera Raybaseds system utan medverkan av personal från Raybased. Först 
ut på plan är Bravida AB, som redan tidigare har installerat Raybaseds produkter i olika projekt. Det 
är ett naturligt steg att Bravida nu får möjlighet att konfigurera installationerna på plats hos kund. 
Bravida är Sveriges största elinstallatör med drygt 5400 anställda i Sverige och är etablerade på 160 
orter i Norden. Bravidas användning av verktyget möjliggör en väsentlig uppskalning av vår affär.

Vi lanserade också det nyutvecklade verktyg “Raybased Online” som ger användaren möjlighet att i
realtid övervaka och styra det i byggnaden installerade Raybased-systemet. Plattformen hanterar
insamling av data från ett stort antal möjliga datakällor och transporterar denna till Microsoft Azure 
för vidare behandling. Syftet är att i grafisk from presentera aktuell status för installation och dess
inkopplade funktioner.
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Raybased fick sin ansökan till EU-programmet Horizon 2020 godkänd. Det innebar ett finansiellt 
stöd på 50 000 euro för att gå vidare i ansökningsprocessen. Vid ett godkännande av nästa fas kan 
Raybased få upp till 2,5 miljoner euro i stöd.  
 
Under hösten genomförde Raybased ett stort antal besök hos olika aktörer i USA. Raybaseds  
systemarkitektur, vår öppna plattform och vår teknologi baserad på generell och distribuerad intel-
ligens i puckar och sensorer presenterades. Raybaseds helhetskoncept från design till byggnation, 
brukande och digital förvaltning väckte mycket uppmärksamhet.  
Slutsatsen från de olika besöken är att ett flertal av aktörerna fann Raybaseds teknologi och 
plattform unik och att det finns ett mycket stort intresse för det nätverk som systemet skapar. Bland 
de aktörer som besöktes finns såväl stora institutioner som konsultföretag med tydlig inriktning 
på miljö- och energieffektiviseringsarbete, samt tillverkare av stora fastighetsstyrningssystem, och 
mjukvaruleverantörer.

Raybased i en nära framtid
EU har som mål att uppnå 20 procent högre energieffektivitet år 2020. Det genomförs därför en
rad satsningar för att utveckla mer energieffektiva byggnader. Raybaseds system optimerar en-
ergianvändningen i fastigheten. Systemet kan t.ex. övervaka energiförbrukningen i realtid och ge 
förslag på optimeringsåtgärder baserat på hur fastigheten används. Med Raybaseds system kan 
energibesparingar på upp till 45 % uppnås, vilket i sin tur ger stora positiva miljöeffekter. 

Den tillväxt Bolaget nu ser inom Internet of Things (IoT) kan liknas vid de senaste årens snabba 
utveckling av smartphones, en utveckling som har revolutionerat användandet av internet och 
därigenom vår vardag. På samma sätt som smartphones gjort det möjligt att på allvar nå internet 
var man än befinner sig, vill Raybased implementera IoT-tjänster för fastigheter. 

Raybased befinner sig i teknikens framkant på en marknad som befinner sig i början av en kraftfull 
utveckling. Stora aktörer inom fastighetsautomation lägger fokus på IoT. Det råder ingen tvekan 
om att branschen går mot införandet av uppkopplade enheter som bildar intelligenta system för 
styrning och optimering. Denna strävan har länge funnits och det har talats om ”smarta hem” i över 
ett decennium, men tekniken har ännu inte slagit igenom brett. En anledning är att det har saknats 
ett flexibelt professionellt system med en attraktiv prisbild. Det har också saknats en gemensam 
plattform för att integrera olika lösningar på marknaden. Raybased fyller detta tomrum. Systemet 
är designat för att vara flexibelt och kunna integreras med olika lösningar och branschstandarder 
samt växa med framtida teknikutveckling. Systemet är utformat för att vara enkelt att installera, 
vilket reducerar installatörens kunskapsbehov. Låga kunskapströsklar underlättar också en snabb 
marknadsacceptans. 

I takt med att tekniken inom närliggande områden utvecklas ökar också potentialen i Raybaseds
system. Sensorer, belysning, kameror och termostater utvecklas till att kunna kopplas upp mot
Raybaseds infrastruktur. Det innebär att också framtida funktioner, som idag kan vara svåra att
förutse, kommer att kunna användas i Raybaseds system.

Forskning och utveckling
2017 präglades återigen av framgångsrikt arbete inom flera områden. Först och främst har bolagets 
produkter fortsatt utvecklats enligt lagd plan och vi har framgångsrikt introducerat Raybaseds sys-
tem för trådlös digitaliserad fastighetsstyrning på̊marknaden. För att nå dit har bolagets medarbe-
tare utfört ett gediget arbete. Bolaget har utvecklat och verifierat det grundläggande systemet som 
utgör en plattform för företagets produktfamilj. Raybaseds system är uppbyggt av avancerad mjuk-
vara med en enkel 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 uppda-
teringar av Raybaseds system.
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Finansiering
Raybased genomförde en företrädesemission av 1 928 960 aktier samt 1 928 960 teckningsoptioner.
Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Raybased till 7 956 960 aktier och aktiekapitalet
till 1 193 544,00 SEK. Bolaget tillfördes cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Raybased lämnade in en fas 1 ansökan till EU:s ramprogram ”Horizon 2020 SME- Instrumentet”.

• Raybased genomförde den första installationen med serieproducerade enheter hos Netport 
Science Park i Karlshamn.

• Raybased fick en order från Tuve bygg på den hittills största ordern. Ordern avsåg renovering 
av delar i ett sjukhus, där Raybaseds system skall användas för styrning och optimering av 
belysning, spara energi, digitalisera förvaltningen och förbättra inomhusmiljön.

• Raybased fick en tilläggsorder från Tuve bygg. Ordern var en komplettering av den tidigare 
beställning som avsåg renoveringen av ett sjukhus.

• Raybased erhöll ytterligare en order från Bravida. Ordern berör belysningsstyrning i en skola 
som ska byggas i Grästorps kommun. Installationen avser energioptimering och förbättrad 
inomhusmiljö̊.

• Raybased slöt ett återförsäljaravtal med teknikkonsultföretaget Mutual Benefits AB. Avtalet ger 
Mutual Benefits rätt att sälja Raybaseds system på̊ den svenska fastighetsmarknaden.

̊ 
• Raybased fick ordrar på̊ totalt sex stycken villainstallationer.
̊ 
• Raybased fick en order från Fastighetsägarna, med uppdrag att bygga ett showroom i 

Fastighetsägarnas hus i Stockholm med Raybaseds trådlösa system.
̊ 
• Raybased fick sin fas 1 ansökan till EU-programmet Horizon 2020 godkänd.

• Raybased erhöll en order av Örnsbergs El, Tele & Data AB för digitalisering av lokaler i 
Stockholm.

̊ 
• Raybased fick ytterligare en order av NetPort Science Park som avser att digitalisera styrning 

och övervakning i NetPorts kontor.
̊ 
• Raybased fick två̊ beställningar från AMF Fastigheter för att automatisera upphämtningen av 

mätardata från elmätare.
̊ 
• Raybased inledde ett samarbete med Serneke Fastighet AB. Parterna har som långsik-

tigt mål att tillsammans identifiera projekt där affärsnytta kan påvisas med Raybaseds 
digitaliseringslösningar.

̊ 
• Raybased inledde ett samarbete med Microsoft kring Internet of Things för Smarta Byggnader.
̊ 
• Raybased Online ver.1.0 blev färdigutvecklat. Verktyget samlar in data från ett stort antal möjliga 

datakällor och transporterar dessa till Microsofts molntjänst Azure för vidare behandling och 
presentation.

• Första applikationen av det webbaserade visualiseringsprogrammet ”Raybased Online” gjordes 
på ett sjukhus. 
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Styrelsen & ledande befattningshavare
Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, 
inräknat styrelsens ordförande. Härutöver kan högst sex (6) suppleanter väljas. Bolagets styrelse 
väljs vid bolagsstämman. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande 
årsstämma. För närvarande består styrelsen av följande mycket erfarna personer:

Styrelse 

Lars Elmberg, f. 1949, Styrelseordförande. I styrelsen sedan 2014 
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.
 
Aktieinnehav: 315.689 st 

 

Lennart Olving, f. 1952, VD och Styrelseledamot. I styrelsen sedan 2015
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. 

Aktieinnehav (inkl. närstående): 224.060 st
 

• Centrum för Hållbar Utveckling (CHU) på Högskolan i Västgenomförde ett forskningsprojekt om 
energibesparing på förskolan Vitsippan. 

• Rapporten visar även en minskad energiförbrukning med 21% jämfört med motsvarande period 
före installationen. Ytterligare besparingar kommer att uppnås allteftersom systemet intrimmas. 

• Raybased fick en order från Vasakronan för trådlös temperaturstyrning. Ordern omfattade en 
större fastighet med kontors- och butiksytor på 7 våningar. Projektet syftar till att mäta tem-
peratur, luftfuktighet och närvaro samt styra värme och kyla i samverkan med det installerade 
SCADA systemet. 

• Jonny Sandberg lämnade sin plats i bolagets styrelse. 

• Jan R Nilsson adjungerades till styrelsen inför val vid kommande årsstämma. 

• Raybaseds ”Configuration Tool” lanserades i en extern version för Raybaseds partners. 
Verktyget gör det möjligt att installera och konfigurera Raybaseds system utan medverkan av 
personal från Raybased.

̊ 
• Raybased fick sin andra order från Castellum för fjärravläsning av vattenmätare. Raybaseds 

system gör det möjligt för Castellum att på̊ ett kostnadseffektivt sätt, trådlöst fjärravläsa 
vatten- och energiförbrukning i sina fastigheter. 

• Raybaseds installerade sitt nya digitala system, Smart City, i Göteborg, Systemet samlar in 
mätvärden från givare i fastigheter och gatubrunnar. Exempel på sådana givare är alla typer av 
vattenflödesmätare och elmätare. Det unika med Raybaseds system är att det klarar av att in-
stalleras i mycket svåra miljöer, t.ex. översvämmade gatubrunnar och att det kan kommunicera 
mätvärden trådlöst i realtid över stora avstånd, även i störda miljöer.
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Anders Björling, f. 1969, Styrelseledamot. I styrelsen sedan 2015 
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. 
 
Aktieinnehav: 16.100 st  
 
 

Mats Nyström, f. 1959, Styrelseledamot. I styrelsen sedan 2015 
Civilingenjör från Chalmers Elektroteknik. Mats började sin bana som programmerare och elektronik-
konstruktör 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 egen konsult med fokus 
på projektledning.

Aktieinnehav: 6.000 st

Jan R Nilsson, f. 1956, Adjungerad till styrelsen 
Civilingenjör i maskinteknik från LiTH. Jan har närmast under ca 12 år varit VD för Verisure i 
Danmark och dessförinnan VD för Verisure i såväl Norge som BeNeLux-området. Jan R Nilsson 
adjungerades till styrelsen inför val vid kommande årsstämma.
 
Aktieinnehav: 12.223 st

Ledande befattningshavare 

Jan Ryderstam, f. 1957, Utvecklingschef. Utvecklingschef sedan start
Civilingenjör inom fysik från Chalmers. Jan har mångårig erfarenhet som systemarkitekt och 
teknikstrateg inom elektronik och mjukvara för bil- och försvarsindustrin. Jan är en skickliglig syste-
mutvecklare och såg under 2011 de brister som fanns inom dagens system för fastighetsautoma-
tion vilket gav grunden till Raybased.
 
Aktieinnehav (inkl. närstående): 1.275.246 st

Carl Billton, f. 1987, Sälj- och marknadschef
Teknologie Magister i Innovation och Entreprenörskap från Chalmers Tekniska Högskola. Carl 
har tidigare arbetat med försäljning i olika företag och kommer senast från Göteborgs Stads 
Parkeringsbolag där han var projektledare i företagets digitaliseringsarbete. Energin och kreativiteten 
är goda komplement till den kombinerade erfarenhet och kunskap som Raybaseds övriga lednings-
grupp besitter.

Teckningsoptioner: 25 000 st. Teckningskurs: 60 kr. Teckningsperiod: 2019-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Raybased erbjuder ett system för styrning och mätning av energiförbrukning i fastigheter som möjliggör en förenkling av vardagen för
fastighetsägare och nyttjaren samt ger en total energibesparing ...........

Företagets säte är Trollhättan.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK
2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 1 943 976 485 0 0
Res. efter finansiella poster -10 383 -7 377 -1 937 -948 -104
Balansomslutning 30 947 22 204 18 395 3 128 109
Soliditet (%) 78,95 82,94 66,26 21,0 89,3
Kassalikviditet (%) 86,26 303,91 278,66 84,27 113,88

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Fond för Balanserat Årets
Aktiekapital Utv. utgifter Överkursfond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 904 200 5 562 915 25 501 641 -7 795 368 -5 756 568
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma -5 756 568 5 756 568
Nyemission 289 344 15 142 336
Kapitalanskaffningskostnad netto -1 331 285
Optionsersättning 22 500
Överföring till fond för utvecklingsutgifter 9 029 704 -9 029 704
Årets resultat -8 105 180
Belopp vid årets utgång 1 193 544 14 592 619 39 335 193 -22 581 641 -8 105 180

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -22 581 641
överkursfond 39 335 192
årets förlust -8 105 180

8 648 371
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 8 648 371

8 648 371

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 943 377 975 557
Aktiverat arbete för egen räkning 3 280 306 1 497 544
Övriga rörelseintäkter 484 687 560 834

5 708 370 3 033 935

Rörelsens kostnader
Material och underentreprenörer -1 291 193 -923 951
Övriga externa kostnader 3, 4 -8 291 182 -7 553 755
Personalkostnader 4,5 -6 176 576 -1 690 242
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -204 285 -105 367

-15 963 236 -10 273 315

Rörelseresultat -10 254 866 -7 239 380

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 492
Räntekostnader och liknande resultatposter -128 360 -140 608

-128 360 -138 116

Resultat efter finansiella poster -10 383 226 -7 377 496

Resultat före skatt -10 383 226 -7 377 496

Skatt på årets resultat 6 2 278 046 1 620 928

Årets resultat -8 105 180 -5 756 568
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

7
18 400 910 9 371 206
18 400 910 9 371 206

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 706 416 732 703

706 416 732 703

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 9 5 291 087 2 637 550

5 291 087 2 637 550

Summa anläggningstillgångar 24 398 413 12 741 459

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 1 146 200 231 203

1 146 200 231 203

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 466 750 0
Övriga fordringar 788 910 1 358 671
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 411 324 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 660 956 238 610

2 327 940 1 597 281

Kassa och bank
Kassa och bank 3 074 936 7 634 499
Summa kassa och bank 3 074 936 7 634 499

Summa omsättningstillgångar 6 549 076 9 462 983

SUMMA TILLGÅNGAR 30 947 489 22 204 442
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 1 193 544 904 200
Fond för utvecklingsutgifter 14 592 619 5 562 915

15 786 163 6 467 115

Fritt eget kapital
Överkursfond 39 335 192 25 501 641
Balanserat resultat -22 581 641 -7 795 368
Årets resultat -8 105 180 -5 756 568

8 648 371 11 949 705

Summa eget kapital 24 434 534 18 416 820

Långfristiga skulder 10

Skulder till kreditinstitut 250 000 750 000
Summa långfristiga skulder 250 000 750 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 500 000 500 000
Leverantörsskulder 2 095 421 1 279 129
Övriga skulder 609 927 634 024
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 057 607 624 469
Summa kortfristiga skulder 6 262 955 3 037 622

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 947 489 22 204 442
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KASSAFLÖDESANALYS 2017-01-01 2016-01-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -10 254 866 -7 239 380
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 204 285 105 367
Erhållen ränta m.m. 0 2 492
Erlagd ränta -128 360 -140 608

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -10 178 941 -7 272 129

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -914 997 -231 203
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -730 659 181 884
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder 3 225 332 -1 819 475

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 599 265 -9 140 923

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

7
-9 029 704 -5 562 915

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 8 -177 998 -798 259

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 207 702 -6 361 174

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission 13 724 904 11 979 985
Inbetalning optioner 22 500 1 000
Förändring långfristiga skulder -500 000 -600 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 247 404 11 380 985

Förändring av likvida medel -4 559 563 -4 121 112
Likvida medel vid årets början 7 634 499 11 755 611

Likvida medel vid årets slut 3 074 936 7 634 499
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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.

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.

Pågående tjänsteuppdrag
Uppdrag till fast pris
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. När utfallet 
av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt 
färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har 
erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden.

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter har 
uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer.

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade 
uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget.

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den 
befarade förlusten omgående i resultatet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner 5

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.

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.
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NOTER

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.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Nedan redogörs för de viktigaste antaganden och bedömningar om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i 
uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande räkenskapsår. Det skall därtill noteras att väsentliga bedömningar och antaganden sker och
omprövas löpande.
Den interna värderingen av bolagets Immateriella anläggningstillgångar är baserad på framtida betalningsströmmar samt en 
diskontering av dessa med hänsyn till en riskfri ränta och riskpåslag. Samtliga dessa faktorer utgör således en bedömning av 
framtiden och är osäkra och kan inte tas som en utfästelse om framtida utfall. Bolagets uppskjutna skattefordran avseende 
taxerade underskott har bedömts kunna nyttjas fullt ut. Även denna bedömning är baserade på prognostiserade framtida 
betalningsströmmar. Eventuella framtida förändringar i gällande lagstiftning skulle kunna komma att påverka den uppskjutna
skattefordran.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare 2017 2016

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till 948 948 600 605

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 925 193 718 565
Mellan 2 till 5 år 441 791 893 831

1 366 984 1 612 396

Företagets leasingavtal avser företrädesvis lokalhyror.
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NOTER

Not 4 Ledande befattningshavares ersättningar 2017 2016

Lennart Olving, VD (lön / fakturerat) 918 863 283 456
Jonny Sandberg f.d Vice VD (upplupet/fakturerat) 550 000 361 800
Lars Elmberg, Styrelseordförande 
(upplupet/fakturerat) 331 964 81 630
Mats Nyström (fakturerat) 29 109 67 047
Anders Björling (lön) 0 22 150
Lars Granbom f.d VD (fakturerat) 0 1 717 173
Jan Ryderstam 710 000 605 000
Carl Billton 481 475 0

3 021 411 3 138 256

VD Lennart Olving är from 2017-01-01 anställd, se vidare not 4.

Not 5 Personal 2017 2016

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 8,00 2,00
varav kvinnor 0,00 0,00
varav män 8,00 2,00

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

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 918 863 22 150
Pensionskostnader 152 381 0

1 071 244 22 150
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 3 505 708 1 240 760
3 505 708 1 240 760

Sociala kostnader 1 434 705 396 807

Summa styrelse och övriga 6 011 657 1 659 717

Posten löner och ersättningar styrelse och VD avser lön till VD Lennart Olving. 
(Redovisat värde 2016 avser styrelsearvode Anders Björling)

Verkställande direktören har avtal om anställning på månadsbasis och avtalet gäller med sex månaders ömsesidig 
uppsägningstid.
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NOTER

Not 6 Skatt på årets resultat 2017 2016

Uppskjuten skatt 2 278 046 1 620 928
2 278 046 1 620 928

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt -10 383 226 -7 377 496

Skattekostnad 22,00% (22,00%) 2 284 310 1 623 049

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -6 264 -2 295
Ej skattepliktiga intäkter 0 174
Avdragsgill kapitalanskaffningskostnad 375 491 4 403
I år uppkomna underskottsavdrag -2 653 537 -1 625 331
Förändring Uppskjuten skatt 2 278 046 1 620 928
Summa 2 278 046 1 620 928

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 371 206 3 808 291
Inköp 9 029 704 5 562 915
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 400 910 9 371 206
Utgående redovisat värde 18 400 910 9 371 206

Under året har inga tillgångar anskaffats med offentligt bidrag.
Föregående år anskaffades tillgångar med offentligt bidrag om 3.445.126 kr och ackumulerade anskaffningar med offentligt 
bidrag uppgår till 4.072.636 kr.

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 937 338 139 079
Inköp 177 998 798 259
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 115 336 937 338
Ingående avskrivningar -204 635 -99 268
Årets avskrivningar -204 285 -105 367
Utgående ackumulerade avskrivningar -408 920 -204 635
Utgående redovisat värde 706 416 732 703

Not 9 Uppskjuten skatt 2017-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Underskottsavdrag 24 050 397 5 291 087 0
5 291 087 0

2016-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Underskottsavdrag 11 988 865 2 637 550 0

Not 10 Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 250 000 750 000
250 000 750 000
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NOTER

Not 11 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckningar 3 200 000 1 500 000
Summa ställda säkerheter 3 200 000 1 500 000

Not 12 Eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31

Royaltyåtagande 6 584 642 6 584 642
6 584 642 6 584 642

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Raybased lämnade in sin Fas 2 ansökan till EU:s ramprogram "Horizon 2020 SME-Instrumentet".
Vid ett godkännande kan bolaget få upp till 2,4 miljoner Euro i stöd för att ytterligare utveckla både sitt erbjudande och 
accelerera marknadsexpansionen i Europa.

Raybased har inlett ett samarbete med Telenor, för att ta ett helhetsgrepp om uppkoppling av fastigheter. Bolagens 
gemensamma erbjudande täcker allt från hyresgästers internetuppkoppling till tjänster inom sakernas internet som 
effektiviserar energi- och vattenförbrukning. Genom det nyskapande samarbetet kan bolagen ta nästa steg i digitaliseringen 
av fastighetssektorn.

Not 14 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Not 15 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per
aktie

Antal/värde vid årets ingång 6 028 000 0,15
Nyemission 1 928 960 0,15
Antal/värde vid årets utgång 7 956 960 0,15

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

Teckningsperiod            Teckningskurs           Antal Aktier
2018-01-31                              10,40 kr                321 493
2019-12-30                              60,00 kr                100 000
2019-12-30                              60,00 kr                  90 000

Summa                                                                   511 493
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Aktiekapitalets utveckling

Händelse
Ökning 

antal aktier
Totalt 

antal aktier
Kurs vid 
teckning

Ökning av 
aktiekapital

Totalt 
aktiekapital Kvotvärde

2009 Bolagsbildning 1 000 1 000 - 100 000 100 000 100,00

2014 Nyemission 111 1 111 4 500 11 100 111 100 100,00

2014 Nyemission 202 1 313 5 000 20 200 131 300 100,00

2015 Nyemission 88 1 401 7 500 8 800 140 100 100,00

2015 Nyemission 478 1 879 8 500 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 5,6 195 000 758 700 0,15

2015 Extra Noteringsemission* 370 000 5 428 000 5,6 55 500 814 200 0,15

2016 Nyemission 600 000 6 028 000 20 90 000 904 200 0,15

2017 Nyemission 1 928 960 7 956 960 8,0 289 344 1 193 544 0,15

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

Aktierna är denominerade i svenska kronor (kr). Raybaseds aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen (2005:551).  
Det finns endast ett (1) aktieslag och samtliga aktier är fullt betalda med kontanta medel.

Bolagsfakta
Antal aktier:
8 439 200 aktier med kvotvärde 0,15

Antal aktieägare:
2017-12-31 fanns det ca: 2 000 aktieägare i Raybased.

Information
Bolaget avger kvartalsrapporter, bokslutskommunikèer och årsredovisningar.

Ur bolagsordningen

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

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



Huvudkontor

Raybased AB (publ)

A Odhners Gata 41

421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel: 031 - 12 01 12

Mob: 0725-48 66 88

E-post: info@raybased.com

Hemsida: www.raybased.com

Säte

Raybased AB (publ)

Nohabsgatan 18 A

461 53 TROLLHÄTTAN

Tel: 031 - 12 01 12

Mob: 0725-48 66 88

E-post: info@raybased.com

Hemsida: www.raybased.com


