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Let’s make TV amazing again
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1. Edgeware registrerar ett nytt dotterbolag i Hongkong för att 
öka sin närvaro i Asien. 2. Karl Thedéen tillträder som VD, här i 

en intervju med InBroadcast under NAB-mässan i Las Vegas.
3. Edgeware vinner flera branschutmärkelser under året, bland 
annat en CSI Award för den nya Ad insertionlösningen och en 

nominering för BaM Awards. 4. Mässgodis på IBC-mässan i 
Amsterdam i form av röda och blå sockerpiller med inspiration 

från en viss science fiction-film från 90-talet. 
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• Vann en första order från en kinesisk kund. 

• Stor order från Televisa i Latinamerika.

• Viktig mjukvaruaffär med Com Hem.

• Ad Insertion-order erhölls från stor europeisk kund. 

ÖVRIGT

• Nionde gången på NAB Show, Nordamerikas största 
mässa inom TV & Video.

• Vann utmärkelsen TV Technology Best in Show award 
för produkten Ad Enabler.

• 12:e året på IBC-mässan i Amsterdam och stort intres-
se för nya produkter. 

• Registrerade eget dotterbolag i Hongkong för ökad 
satsning i Asien.

PRODUKTNYHETER

• Lanserade Ad Enabler för personanpassat, dynamiskt 
reklaminförande.

• Introducerade OTT-lösning för livesändning av stora 
TV-evenemang.

• Den uppgraderade mjukvaruprodukten CDN Selector 
lanserades.

• Presenterade containerbaserad TV-leveransplattform 
för molnet. 

AFFÄRSNYHETER

• En stor europeisk teleoperatörer valde Edgewares TV 
CDN för strömmad livesport.

• NexPlayer och Edgeware i strategisk integration för 
TV-strömning med låg fördröjning.

2018 I KORTHET 

Under 2018 uppgick nettoomsättningen till MSEK 231,9 (236,8), vilket motsvarar en minskning 

med 2,1 procent. Bruttomarginalen 2018 uppgick till 69,1 procent (74,4). Bruttovinsten minskade 

till 160,2 MSEK (176,3). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,1 MSEK (11,8). 

   

NETTOOMSÄTTNING PER REGION NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

 EMEA 69,6%

 Americas 20,9%

 APAC 9,5%

 Produkter 75,9%

 Tjänster 24,1%

NETTOOMSÄTTNING OCH BRUTTOMARGINAL

Källa: HRG

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

0

50

100

150

200

250

300

60

70

80

2014 2015 2016 2017 2018

Nettoomsättning Bruttomarginal

%MSEK

-10

-5

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017 2018

MSEK



EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018     5 

PRISER & UTMÄRKELSER

• Vinnare av TV Technology Best in 
Show Award för nya Ad Enabler på 
NAB-mässan i Las Vegas

• Vinnare av CSI Award för Best 
Content Protection Technology för 
Edgewares Watermarking-lösning 

• Finalist till BaM Award för Ad Enabler

• Nominerad till National Technology 
Awards TV, Film and Broadcasting 
Technology of the year för TV Water-
marker

• Hela sex nomineringar för Streaming 
Media Europe Readers’ Choice Award

NETTOOMSÄTTNING 2018

232
MSEK

EDGEWARES HUVUDSAKLIGA MARKNADSFÖRINGSTEMA UNDER 2018

-9,1 
MSEK

RÖRELSERESULTAT 2018

EDGEWARE PRESENTERADE OTT-LÖSNING FÖR STRÖMNING AV STORA 
LIVE TV-EVENEMANG

Let’s make TV amazing again.  

THE FIGHT FOR THE  
FUTURE HAS BEGUN:

OTT BEYOND BROADCAST TV
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VÄLKOMMEN TILL EDGEWARES VÄRLD
 

DÄRFÖR FINNS VI
TV-marknaden är under stark förändring och behöver 
nya sätt att leverera avancerade TV-upplevelser, med 
hög kvalitet till låg kostnad. Vår mission är att bidra till 
att göra TV fantastiskt igen! 

DETTA GÖR VI
Vi hjälper telekom-, kabeloperatörer samt TV- och pro-
gramföretag att göra TV- och videoinnehåll tillgängligt 
för tittare, över ett internt eller publikt IP-nät, på ett 
kvalitativt, säkert och kostnadseffektivt sätt. 

SÅ GÖR VI
Våra produkter säkerställer att TV-innehållet förbe-
reds och strömmas ut till tittarna. Förberedelserna 
av TV-innehåll sker i vår origin-lösning* och här delas 

TV-strömmen upp för att kunna distribueras vidare i 
nätet. Edgewares TV CDN-lösning är optimerad för 
distribution av TV-innehåll. Detta kan antingen ske 
med Edgewares egenutvecklade TV-server dedikerad 
för videoinnehåll och anpassad för att installeras i 
nätverken eller med Edgewares mjukvara installerad 
på en standardserver. Vårt decentraliserade system 
säkerställer hög kvalitet och leveranssäkerhet och 
minskar trafikbelastningen i transportnätverket smart 
och enkelt. 
 

SÅ STARTADE ALLT
Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas 
Holm och Kalle Henriksson. 2006 investerade venture 
capital fonderna Creandum och Amadeus i Edgeware 
och under 2007 fick vi vår första stora order från Telia. 
Ordern bevisade kundnyttan i produkterna och var 
startskottet för vår utveckling och tillväxt. 

* origin är en central funktion i nätverket där TV-innehåll tas in, processas, ompaketeras till rätt format beroende 

på vilken plattform det ska sändas på, och lagras.

LET’S MAKE TV 
AMAZING AGAIN 
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Inför IBC-mässan i september byttes 
det huvudsakliga marknadstemat från 
den CDN-fokuserade gorillan till det 
mer övergripande ”OTT TV Beyond 
Broadcast”. Men gorillan lever kvar, 
inte minst internt, och hann även vara 
dragplåster på två mässor.

1. Astrid förbereder Edgewares 
företags kickoff i januari 2019. 
2. På kick-offen introducerades ”The 
EDGAR Awards” med en förgylld 
gorilla som pris. 
3. Edgewares monter på NexTV-mäss-
san i Buenos Aires, Argentina. 
4. Edgewares monter på NAB-mässan 
i Las Vegas. 

4.

1.

2.

3.
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VD-ORD

2018 blev ett utmanande år för Edgeware men också ett år då vi 
tog ett antal steg mot att bygga ett starkare företag. Men trots 
ett mycket bra sista kvartal, med 16 procents tillväxt, lyckades vi 
inte kompensera fullt ut för den svaga starten på 2018. Netto-
omsättningen för helåret stannade på 232 miljoner kronor och 
rörelseresultatet blev negativt på -9 miljoner kronor. 2018 års 
sammantagna bruttomarginal blev 69 procent. 

Under året reviderade vi vårt tillväxtmål som nu är att växa 
mer än 10 procent per år över tid. Våra övriga långsiktiga finan-
siella mål kvarstår inklusive vårt lönsamhetsmål om EBIT som 
överstiger 15 procent. Under 2018 har vi tagit ett antal viktiga 
steg för att över tid kunna möta våra finansiella mål, exempel-
vis har vi sänkt våra kostnader och breddat vår produktportfölj. 
Vi visade under det fjärde kvartalet att vi både kan växa och 
visa stark lönsamhet, vilket ger tillförsikt inför framtiden.

MARKNADSUTSIKTER

Marknaden för video över internet växer starkt. Vi inriktar oss 
på utrustning och tjänster för högkvalitativ video/TV-distribu-
tion över det publika internet eller privata operatörsägda IP-
nät. Den marknaden växer också och har olika drivkrafter i olika 
delar av världen. Totalt har färre än 20 procent av världens 
hushåll en TV som får sin TV-signal från internet eller ett IP-nät. 
Majoriteten får sin signal via satellit-mottagare, en TV-antenn 
eller en koaxialkabel. När bredband byggs ut till alltfler hushåll 
i Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika så kommer 
behovet och efterfrågan av IPTV att öka. På marknader där 
IPTV-utbyggnad redan skett, som exempelvis Västeuropa och 
Nordamerika, ökar ständigt användandet av tjänster som t ex 
timeshift och Video On Demand. Det driver behov av investe-
ringar i både hårdvara och mjukvara. Vidare så ökar behovet 
av högkvalitativ distribution av videoinnehåll till alla typer av 
terminaler, som t ex iPads, smarta telefoner och PC.

FÖRSÄLJNINGSFRAMGÅNGAR

Under året fortsatte vi ha framgångar på vår hemmamarknad 
EMEA. En stor del av intäkterna är CDN-relaterade och det 
handlar både om investeringar för införande av nya funktioner 
samt att öka kapaciteten. Våra kunder stärker tjänsteutbu-
det genom att komplettera IPTV-tjänsterna med ett OTT- 
erbjudande och ny funktionalitet. Exempelvis uppgraderade 
europeiska kunder sin befintliga mjuk- och hårdvaruplattform 
med funktionalitet för ”Ad Insertion”, dvs dynamisk person-
anpassad reklam. Sammantaget är nettoomsättningen från 
våra stora kunder under 2018 på ungefär samma nivåer som 
föregående år. EMEA har varit stabilt och AMERICAS, specifikt 
Latinamerika, har uppvisat en god tillväxt. I APAC har vi en 
hög kundkoncentration vilket gör att vi påverkas av enskilda 
kunders investeringsbehov och även om vi fortfarande betrak-
tar regionen som en tillväxtmarknad där vi fortsatt investerar, 
har nettoomsättningen minskat under året. Under året vann vi 
också vår första order från en kinesisk kund och registrerade ett 
eget dotterbolag i Hongkong för ökad satsning i Asien. 

Vi har under 2018 fortsatt att vinna nya utbyggnads- och 
ersättningsordrar när det gäller CDN-nät. Den stora ordern 
från Televisa som vi annonserade i november var ett sådant 
exempel och visar att det fortfarande finns stor potential inom 
IPTV CDN. Vi ser också en tydlig trend mot ökad OTT-använd-
ning och ett ökande intresse av att använda webbteknologi-
baserade plattformar för distribution av videotjänster. Det är 
därför glädjande att merparten av våra stora kunder har börjat 
göra de nödvändiga investeringarna i våra produkter för att 
kunna ta det steget. Den här utvecklingen innebär att det ock-
så skapas en möjlighet för oss att adressera nya kunder som 
broadcasters och innehållsägare. För att stärka vårt erbjudande 
mot dessa har vi under året vidareutvecklat origin-erbjudandet 
och specifikt har vår nya produkt ”Ad Enabler” hjälpt oss att 
få en dialog med många nya potentiella kunder. Ordern från 
Com Hem är ett exempel på resultat av det arbetet. 

STRATEGISKA SATSNINGAR 

Ett annat strategiskt satsningsområde är Software as a Service 
(SaaS) där vi under året har visat att vår origin-mjukvara kan 
köras både via Googles och Amazons molntjänster. I nära sam-
arbete med några av våra kunder har vi påbörjat utvecklingen 
av en molntjänst för origin som vi kommer lansera under 2019. 
I början av 2019 annonserade vi även förvärvet av Cavena, 
marknadsledaren på undertextning, i linje med den förvärvs-
strategi som vi annonserade i samband med börsintroduktio-
nen. Cavena har framgångsrikt levererat lösningar till broad-
casters och innehållsägare i mer än tjugo år och vi samverkar 
redan med deras system i några av våra största installationer. 
Förvärvet breddar och stärker vårt erbjudande mot denna 
viktiga, för Edgeware relativt nya, kundgrupp. 

TRIMMAD ORGANISATION OCH SÄNKTA KOSTNADER
Under året har vi skapat en mer effektiv organisation och 
sänkt vår löpande kostnadsnivå med mer än tio procent med 
bibehållen leverans och utvecklingskapacitet. Vi har bland 
annat skapat en gemensam och starkare försäljnings- och 
fältorganisation. Sammantaget har vi under 2018 flyttat fram 
positionerna genom nya produkter, nya typer av affärer och 
effektivisering. 

Under 2019 kommer fokus framförallt ligga på nykundsbe-
arbetning på existerande och nya marknader samt på innova-
tion och produktutveckling inom OTT-området för broadcas-
ters och innehållsleverantörer. 

Mycket arbete återstår i en dynamisk marknad men baserat 
på ett starkt avslut 2018 så känner jag stor tillförsikt inför fram-
tiden och ser fram emot 2019. 

KARL THEDÉEN
VD Edgeware
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FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT Edgewares mål är att uppnå en långsiktig organisk årlig omsättningstillväxt 
överstigande 10 procent.

LÖNSAMHET Edgewares mål är en långsiktig rörelsemarginal (EBIT-marginal) överstigan-
de 15 procent.

KAPITALSTRUKTUR Edgewares kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexi-
bilitet samt ge utrymme för förvärv. Edgewares målsättning är att netto-
skuldsättningen maximalt ska uppgå till 2 gånger EBITDA för den senaste 
tolvmånadersperioden. 

UTDELNINGSPOLICY Edgewares kassaflöde ska under de kommande åren användas för att finan-
siera fortsatt utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv varför någon 
utdelning inte förväntas betalas ut. 

AFFÄRSMODELL OCH FINANSIELLA MÅL 

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja strömningslösningar till kunder 

som distribuerar TV-  och videoinnehåll till tittare över internet. Kunderna är framförallt telekom-  

och kabeloperatörer (som Vodafone, Telia och Televisa), och i allt högre grad TV-  och program- 

företag (som TVB) som distribuerar direkt till sina tittare via internet. 

erbjuds som komplement till hård- och mjukvara. Sup-
porttjänster prissätts som en årlig avgift baserad på 
produkternas listpriser och omfattningen av kundens 
servicebehov. Edgewares övriga tjänster säljs som 
konsulttjänster på projektbasis. Edgewares lösning är 
egenutvecklad av företagets produktutvecklingsfunk-
tion och säljs genom bolagets sälj- och marknadsor-
ganisation samt ett flertal partners, vilka integrerar 
Edgewares produkter i sina nätverkslösningar. Utöver 
detta har Edgeware ett antal konsulter anlitade, bland 
annat ett outsourcat team i Vietnam, som stödjer 
forskning och utveckling.

Edgewares lösningar bygger på en kombination av 
ändamålsutvecklad hård- och mjukvara, som både 
kan installeras centralt i kundernas nätverk och långt 
ute i nätet, nära kundernas tittare. Edgewares hård- 
och mjukvara säljs som kompletta systemlösningar 
och under 2018 har flera rena mjukvaruaffärer, med 
årligen återkommande intäkter, offererats och vunnits. 
Lösningarna prissätts baserat på vilka funktioner som 
efterfrågas samt distributions- och kapacitetsbehov, 
det vill säga hur mycket video som behöver distribu-
eras och till hur många tittare samtidigt. Edgewares 
tjänster, exempelvis installation, support och service, 

FINANSIELLA MÅL

Edgeware har följande långsiktiga finansiella mål:
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Så vad innebär detta för tittarna? Digitalisering 
betyder inte bara att en TV-service levereras över ett 
digital nät istället för ett analogt. Framförallt handlar 
det om att anpassa och utveckla TV-tjänsterna för att 
fullt ut dra nytta av den digitala tekniken och skapa 
nya tittarupplevelser bortom traditionell tablå-TV. 

För att möjligheterna med en digitaliserad TV helt ska 
komma tittarna till godo krävs flera saker. Dels måste 
det nätverk som är bäst lämpat inte bara ha de funk-
tionella möjligheterna utan även den kapacitet som 
krävs för att leverera det mycket bandbreddskrävande 
innehåll som video utgör, hela vägen till hemmet eller 
mobilen via bredband.
 
INTERNET – BÅDE DRIVKRAFT OCH FLASKHALS 
Internet är en plattform som tillhandahåller alla de 
viktiga ingredienserna för en digital användarupple-

EN TV-MARKNAD I SNABB DIGITALISERING

TV har som koncept funnits sedan första halvan av förra århundradet. Det betyder att TV föd-
des i, och under lång tid har verkat i, en analog tidsålder. Omkring millennieskiftet började de 
första TV-liknande tjänsterna prova på att använda digital teknik, såsom internet, för distribu-
tion. Något som i grunden förändrade hur TV konsumeras. De TV-aktörer som idag är de mest 
framgångsrika har kommit längst med digitaliseringen. Deras framgång driver allt snabbare hela 

industrin mot en helt digitaliserad TV-värld.

velse med alla de möjligheter digitaliseringen för med 
sig. Internet når idag praktiskt taget alla skärmar, hela 
tiden, oavsett var skärmen är. Internet erbjuder även 
interaktivitet, vilket möjliggör att tittaren kan se på 
sitt favoritprogram när hen vill. Internet gör det även 
möjligt att anpassa varje tittares ström till just den an-
vändaren. Detta kan ge en bättre upplevelse, minska 
den tid som måste läggas på att hitta rätt innehåll 
eller skapa högre värde för annonsörer och därmed 
göra det möjligt att minska mängden reklam utan att 
minska reklamintäkterna.

Samtidigt betyder individualiseringen, dvs att varje 
tittare har en egen ström, att internets kapacitet och 
arkitektur utmanas. TV är en asymmetrisk tjänst, det 
vill säga trafikfördelningen mellan vad som går ned-
ströms från tjänsteleverantörens servrar till tittaren och 
vad som går uppströms från tittaren till tjänsteleveran-

DIGITALISERING INNEBÄR ATT NYA INNOVATIVA ANVÄNDARUPPLEVELSER KAN UTVECKLAS 
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törens servrar är sådan att uppströmstrafiken i praktiken 
är försumbar. Asymmetrin är positiv. Det betyder att 
de kapacitetsutmaningar som skapas när alla tittare 
vill strömma sin TV när det passar dem, i stället för att 
anpassa sig efter direktsändningar eller TV-tablån, kan 
lösas på smartare sätt än att ständigt öka kapaciteten i 
alla nätverkslänkar som internet bygger på. I stället han-
teras trafiken med CDNs (Content Delivery Network). 
Applikationslager byggs in i internet för att på ett 
kostnadsoptimalt sätt hantera asymmetrin och samti-
digt göra tittarens upplevelse bättre, tack vara smarta 
funktioner som är speciellt anpassade för internettrafik 
som består av TV.

VI TITTAR NÄR VI VILL... 
TV-tittandet har förändrats radikalt. Det tablålagda 
tittandet, där innehåll sänds på specifika kanaler vid 
specifika tider, ersätts av video-on-demand-tjänster där 
tittaren själv kan bestämma programinnehåll, tidpunkt 
samt enhet för sin TV-konsumtion. 

...PÅ VAD VI VILL 
TV-utbudet är idag enormt, med oändliga valmöjlighe-
ter av uppkopplade tittarupplevelser, närhelst konsu-
menterna efterfrågar det. När TV och video strömmas 
via internet får varje användare en unik videoström, 
vilket innebär att innehållet måste distribueras unikt till 
varje tittare (unicast) istället för en gång till alla tittare 
samtidigt vid ett specifikt tillfälle (multicast). 

...OCH VI VILL HA HÖG KVALITET 
Kvaliteten på TV och video som levereras över internet 
ökar ständigt. När kvaliteten på den video som distri-
bueras ökar från SD till HD ökar mängden data som ska 
distribueras över nätverken med en faktor på cirka fyra 
och när kvaliteten ökar från SD till Ultra HD ökar mäng-
den data med en faktor på sexton. 
 
...OCH VÅRT TÅLAMOD ÄR KORT 
Idag ställer tittare allt högre krav på TV och video över 
internet och förväntar sig hög kvalitet på tjänsten. 
Leverantörer måste därför göra sitt yttersta för att göra 
tittarupplevelsen så bra som möjligt, vilket ställer höga 
krav på företagens origin- och CDN-lösningar. 
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VIDEO OCH TV ÖVER INTERNET 
Internettrafiken växer med sådan hastighet att den glo-
bala IP-trafiken 2022 förutspås bli större än alla tidigare 
år sammantaget från internets början fram till 2016. 
Med andra ord, mer trafik kommer att skapas 2022 än 
de första 32 åren i internets historia. 

Video fortsätter att driva denna tillväxt, och konsument-
video förväntas utgöra 82 procent av all konsumentdri-
ven internettrafik år 2022, en ökning från 75 procent 
2017. Detta beror delvis på en ökning i antalet timmar 
video som konsumeras över internet, men också på 
den ökade användningen av 4K eller UHD (Ultra High 
Definition) som genererar mer trafik för samma innehåll. 
Ultra HD kommer att utgöra 20,3 procent av internet-
videotrafiken 2022, upp från bara 3,7 procent 2017 
(87,2 procent CAGR). HD (High Definition) fortsätter 
också att växa och förväntas uppgå till 56,2 procent av 
internetvideotrafiken 2022, upp från 36,1 procent 2017 
(45,7 procent CAGR). Globalt kommer 3 triljoner minu-
ter (5 miljoner år) videoinnehåll att korsa internet varje 
månad 2022. Det motsvarar 1,1 miljoner minuter video 
som strömmas eller laddas ner varje sekund. 

Dessa siffror inkluderar kortformatvideo och videokom-
munikation som inte adresseras av Edgewares lösning-
ar. 82,3 procent av all internetvideotrafik kommer dock 
att vara långformatvideo (inklusive live) år 2022, upp 
från 68,1 procent 2017. Internetvideo-till-TV (snarare än 
videotrafik till alla typer av enheter) förväntas utgöra 27 

VIDEO ÖVER INTERNET EXPLODERAR  

Intåget av modern streamingteknik för video och TV fortsätter att skapa nya tjänster för kunderna. 

En utveckling som innebär en fortsatt snabb tillväxt av data- och videotrafik. Ciscos Visual Networ-

king index är ett ansett industriindex, som beskriver utvecklingen. 

procent av den fasta internetvideotrafiken till konsu-
menter 2022, en trefaldig ökning mellan 2017 och 2022 
(24,0 procent CAGR). Det ska dock påpekas att hela 
denna videotrafiktillväxt kommer att hanteras av olika 
aktörer på marknaden, varav vissa redan är kunder eller 
potentiella kunder till Edgeware, emedan andra i dags-
läget inte är potentiella kunder. 

EDGEWARES KUNDBAS UNDER UTVECKLING
Edgewares system används av kunder för att bygga le-
veransnätverk eller content delivery networks (CDN) för 
internetbaserade TV-tjänster. 79 procent av all videotra-
fik över internet kommer att gå via CDN år 2022, upp 
från 70 procent 2017. 

Edgewares marknad är under förändring, från en 
form av internetbaserad TV (IPTV) till en ny sorts 
TV-tjänst: OTT TV (Over-The-Top, TV över det öppna 
Internet). IPTV-tjänster erbjuds oftast av telekom- och 
kabel-TV-företag som äger sina egna nätverk och som 
levererar konventionell TV via en set-top-box. Denna 
typ av tjänst har historiskt representerat majoriteten 
av Edgewares kundbas. OTT-tjänster erbjuds normalt 
sett av traditionella OTT-aktörer (innehållsägare) och 
broadcasters som till exempel myTV SUPER i Hong-
kong och nya innehållsägare som Netflix. Till skillnad 
från IPTV-tjänster konsumeras de ofta både via TV-skär-
mar och andra enheter som till exempel surfplattor och 
mobiltelefoner. IPTV-marknaden har mognat och har en 
lägre tillväxttakt än den framväxande OTT-marknaden.

internetvideo
TILL TV ÖKAR

24%
PER ÅR

79% 
AV INTERNETTRAFIKEN

VIA CDNS 2022

82% 
AV INTERNETVIDEOTRAFIKEN

ÄR LÅNGFORMAT-
VIDEO 2022
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1. EN FANTASTISK TITTARUPPLEVELSE 

Edgewares teknik lagrar en kopia av de popu-
läraste TV-programmen NÄRA tittarna. Pro-
grammet måste alltså bara skickas ut EN gång i 
nätverket – men kan visas oändligt antal gånger. 
De flesta program du vill titta på behöver därför 
bara strömmas till dig från ditt lokala Edgeware -
system, inte över hela nätverket. 

Med Edgeware kan innehållsleverantören sända 
personifierad reklam, tittare kan pausa direkt-
sänd TV, och titta via den plattform man föredrar 
– telefon, dator, surfplatta eller TV. Fördelarna 
är många för alla. Operatörer och innehålls-
leverantörer sparar stora nätverkskostnader. Men 
ännu viktigare: TV- och video kan upplevas utan 
störningar, fördröjning eller buffring.

Ytterligare en faktor som bidrar till en fantastisk 
tittarupplevelse är att det inkommande TV- 
innehållet från encodern (kodaren) bearbetas 
och förbereds, så att det är optimerat innan det 
distribueras via CDN-nätet. Processandet av 

EDGEWARES SVAR PÅ TRE STORA UTMANINGAR

sekund nätverkskapacitet per tittare. Alltså: en miljon 
unicast-tittare kräver tre miljoner megabits. Och när 
man uppgraderar till 4K krävs 12 miljoner megabits. 
Inte ens den snabbaste fiberuppkopplingen klarar mer 
än runt 100 000 megabits. Slutsats: Det behövs över 
100 gånger mer kapacitet än vad som levereras av de 
allra snabbaste uppkopplingarna... bara för att kunna 
sända ett hyfsat populärt TV-program. Lyckligtvis er-
bjuder Edgeware lösningar på dessa utmaningar.

Edgewares produkterbjudande är svaret på (minst) tre utmaningar i dagens TV- och videolandskap. 

Först fokuserar vi på att ge TV-tittare en fantastisk TV-upplevelse utan störningar, fördröjning eller 

buffring. Därtill att kunna skala upp TV-distributionsnät på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och i 

flera olika dimensioner och sist men inte minst på hur ägare till TV-innehåll kan tjäna pengar på sina 

tillgångar, genom exempelvis personanpassad TV-reklam.    

Idag tittar vi inte på TV på det ”gamla sättet”. Nu 
tittar vi på TV precis när vi vill och på den plattform 
vi vill. Vi vill kunna pausa livesända program, spela 
in, hoppa in senare i ett program, eller spola tillbaka 
i sändningen. Vi tittar på TV via många olika plattfor-
mar som kräver olika kodning och upplösning för att 
innehållet ska se bra ut... på allt från en smartphone 
till en 85-tums platt-TV. Tekniskt innebär det att varje 
TV-ström är unik och anpassad för just varje unik 
tittare, s.k. unicast traffic. Exempelvis: att titta på ett 
HDTV-program i unicast kräver runt tre megabits per 

TV-innehållet sker i den del av nätet som kallas origin. 
Exempelvis så är det separata, enskilda strömmar för 
ljud, bild och undertexter, och dessa måste synkroni-
seras med varandra innan de kan skickas vidare. För 
ljud och bild kan olika blandningar av s.k. ”codecs” 
orsaka synkroniseringsproblem och även dessa måste 
hanteras. 

Edgewares origin delar upp TV-innehållet i segment 
på ett smart sätt som bland annat möjliggör att perso-
nanpassad TV-reklam kan erbjudas utan störningar för 
tittaren. 
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av TV-programmet klipps bort. Med hänvisning till 
segmenteringen så har Edgeware ett mycket finmas-
kigt sätt att dela upp det inkommande TV-innehållet 
i segment. Längden på segmenten anpassas så att 
de exakt matchar längden på reklamavbrottet, vilket 
gör att det nya reklaminslaget med stor precision kan 
ersätta den ursprungliga reklamen med personanpas-
sad reklam.  

3. TJÄNA PENGAR PÅ TV-INNEHÅLL

TV-innehåll är ofta dyrt att köpa rättigheter till och 
det är viktigt att se till att det inte kopieras och 
sänds vidare illegalt utan intäkter. Edgewares teknik 
innehåller autentisering och kontroll för att säkerstäl-
la att rätt innehåll når rätt tittare. Att kunna erbjuda 
personanpassad reklam till alla plattformar, utan 
störningar, är ytterligare ett sätt att tjäna pengar på 
TV-innehåll, samt att försäkra sig om att endast de 
som betalar för en TV-tjänst ska ha tillgång till den.

Edgewares lösning för att kunna spåra TV-pirater 
innebär att varje TV-ström som sänds till en tittares 
plattform får ett unikt vattenmärke. Detta sätt att 
märka TV-innehåll är mer näteffektivt än andra alter-
nativ eftersom det inte påverkar mängden data som 
skickas och att vattenmärket läggs på innehållet så 
nära tittaren som möjligt. 

Edgeware erbjuder unika möjligheter att kunna sända 
personanpassad TV-reklam samt störningsfritt byta 
ut reklaminslag vid senare tillfälle, utan att delar 

2. SKALBAR I OLIKA DIMENSIONER

Att kunna utöka ett TV-leveransnät på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt och som erbjuder möjligheter att 
växa just i den dimension som passar en operatör eller 
Broadcaster är viktigt. Ofta erbjuds inte en finmaskig 
ökning av kapaciteten, dvs att öka en dimension utan att 
för den skull öka en annan. I origin så behövs kanske en 
ökning av kapaciteten i den s.k. ”ingest” funktionen, dvs 
där man laddar in TV-innehållet från encoders (koda-
ren), för att kunna erbjuda nya TV-kanaler till sina tittare. 
Däremot kanske inte kapaciteten behöver öka i den s.k. 
”egress” funktionen, då färdigpaketerad innehåll skickas 
ut för distribution i CDN-nätet. Att öka egress-kapacite-
ten kan bli nödvändigt för att exempelvis kunna erbjuda 
TV till ytterligare plattformar, något som ställer krav på 
kodning och upplösningsegenskaper.

Att enkelt kunna skala sin CDN-infrastruktur är nödvän-
digt för att kunna matcha båda tillfälliga och perma-
nenta behov av kapacitetsökningar. Tillfälliga kapaci-
tetsökningar kan bli aktuella vid stora TV-sändningar 
som exempelvis stora sportevenemang. Kapaciteten 

i Edgewares CDN-lösningar kan på ett enkelt sätt 
utökas. Dels genom att installera streamingmjukvara i 
moln eller datacenter, distribuera s.k. ”peak-trafik” via 
tredjeparts-CDN eller installera ny hårdvara.

Ett problem som kan uppstå vid stora populära 
livesändningar via internet är att upp emot 50-60 
procent av alla de som vill se programmet försöker 
ansluta inom de första två minuterna. Detta ger enor-
ma påfrestningar för nätet som måste hantera stora 
tittarmängder på väldigt kort tid, och hinna etablera 
kontakt med den streamingserver som ligger nära och 
har ledig kapacitet. Även här har Edgewares lösning 
specifika egenskaper som underlättar detta, förutser 
och balanserar trafiken och ser till att TV-programmet 
finns lagrad på fler servrar än vad som är normalt.
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FÖRSÄLJNING OCH KUNDER

Edgeware har haft global närvaro sedan starten och bolaget vann sin första internationella kund 

2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster. Idag har bolaget mer än 200 kunder i fler 

än 70 länder bestående av telekom  och kabeloperatörer, samt TV  och programföretag. 

EDGEWARE HAR FYRA OLIKA TYPER AV PARTNERS

• Återförsäljare: Återförsäljer endast tredjeparts-
produkter. 

• Integrationspartners: Bygger helhetslösningar till 
kunder av komponenter från tredjepart. 

• Ekosystemspartners: Erbjuder produkter med in-
tilliggande funktioner som behöver kompletteran-
de produkter för att kunna uppfylla kundens behov. 

• Säljkonsulter: Konsulter som förmedlar kundkon-
takter och bistår Edgewares säljare med kompe-
tens om lokala marknader.  

FÖRSÄLJNINGSPROCESS
Under 2018 fick Edgeware åtta nya slutkunder. Typiskt 
genererar dessa kunder en mindre intäkt under första 
året men med en potential för ökande intäkter över tid. 
Huvuddelen av den totala omsättningen utgjordes av 
existerande kunder, varav den största kunden utgjorde 
19,4 procent (17,7) medan de tre största utgjorde 50,2 
procent (38,5) och de fem största 63,2 procent (51,4).  

Till skillnad från befintliga kunder, tillämpar nya kunder 
ofta en upphandlingsprocess i vilken Edgeware lämnar 
offert baserad på bland annat antalet tittare och 
kanaler, kvalitet av innehållet, installationslägen och 
funktioner. En försäljningsprocess till nya kunder tar 
generellt cirka 6–24 månader medan en försäljnings-
process till befintliga kunder tar cirka 1–6 månader. 
Med Edgewares satsning på en större del mjukvara i 
erbjudandet och Software as a service-upplägg (löpan-
de nyttjandelicens) ser bolaget möjligheter till kortare 
säljcykler och en större andel återkommande intäkter.

KUNDGRUPPER
De primära kundgrupperna på marknaden utgörs av 
telekom- och kabeloperatörer och TV- och program-
företag som distribuerar TV och video över internet. 

Under 2018 har en ny säljorganisation lanserats för 
att utveckla Edgewares sätt att driva säljprocessen, 
stärka närvaron internationellt samt öka den adres-
serbara marknaden. Den nya organisationen drivs 
av en global säljchef och lokala säljteam i Europa, 
Latinamerika, Asien och Nordamerika. Syftet med 
den nya organisationen är bland annat att skapa en 
starkare länk mellan säljare och produktutveckling 
samt att öka fokus på regioner som Asien och Latin-
amerika genom att förstärka närvaron på specifika 
marknader. 

GLOBALT SÄLJ- OCH MARKNADSTEAM
Totalt består Edgewares globala sälj- och mark-
nadsföringsteam av 23 personer per sista december 
2018. Teamet har lång och teknisk erfarenhet inom 
branschen och stor kunskap om respektive region. 
Säljarna för kontinuerlig dialog med kunderna och 
har djup insikt i deras behov och krav. Edgewares 
kunder är ofta återkommande och under 2018 kom 
2,6 procent (8,2) av orderingången från nya kun-
der medan 97,4 procent (91,8) kom från befintliga 
kunder. Edgewares försäljning sker, med likartad 
lönsamhet, både direkt och via partners. Direkt-
försäljning sker med egna säljteam på prioriterade 
marknader och med personal som är stationerad i 
de regioner där Edgeware verkar. Partners gör det 
möjligt att nå nya marknader samt fler kunder. De 
bidrar även till ökad trovärdighet gentemot stora 
företag och leder till ökade möjligheter för bolaget 
att kunna sälja till ledande globala företag med 
långa säljcykler. Oavsett försäljningskanal så har bo-
laget normalt direktkontakt med kunderna. Försälj-
ningen via partners uppgick 2018 som andel av den 
totala nettoomsättningen till 34 procent (45).
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NÅGRA AV EDGEWARES KUNDER

Telekomoperatörer, vilket även inkluderar bredbands-
leverantörer, utgjorde 77,7 procent (74,9) av Edgewares 
nettoomsättning under 2018. Telekomoperatörer använ-
der framförallt Edgewares produkter och lösningar för 
att möjliggöra leverans av sina TV-tjänster över IP och 
köper vanligtvis in helhetslösningar. Exempel på kunder 
är KPN i Nederländerna och PCCW (now TV) i Hong-
kong.
 
Kabeloperatörer utgjorde 18,2 procent (13,6) av Ed-
gewares nettoomsättning under 2018. Kunderna har 
typiskt sett liknande behov som telekomoperatörer. 
Deras bakgrund i att leverera TV innebär att de flesta 
redan har utbyggda nät och de köper i högre grad 
komponenter och funktioner snarare än helhetslös-
ningar. Vidare representerar de den största delen av 
den totala marknaden. Exempel på kunder är Com 
Hem i Sverige och Televisa i Mexiko.

TV  och programföretag utgjorde 3,9 procent 
(11,1) av Edgewares nettoomsättning under 2018. 
Kundkategorin är den minsta i marknaden men växer 
snabbare än de övriga kundkategorierna. Kunderna 
inom kategorin använder Edgewares produkter för 
att möjliggöra sina live- och on demand-tjänster över 
internet. Kunderna uppskattar hög kvalitet, möjlighe-
ten att analysera tittarbeteende och tjänstens leve-
ranskvalitet. Exempel på kund är TVB (myTV SUPER) i 
Hongkong.

Edgeware har möjliggjort för telekom- och kabelopera-
törer att leverera nya tjänster över IP och därmed hitta 
nya intäktskällor. Med nya produkter och tjänster skapas 
en allt större potential att också leverera till kundkate-
gorin TV- och programföretag som distribuerar innehåll 
över internet. Företagen inom kundkategorin växer 
kraftigt och har därför behov av strömningslösningar 
som är skalbara. De har också behov av ökade insikter i 
användarbeteenden och leverans av hög kvalitet.
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NYA ADRESSERBARA KUNDSEGMENT 

Under 2018 togs strategiska steg för att bredda Edgewares adresserbara marknad. Inte enbart 

via geografisk expansion utan också med ett ökat fokus på att utöka marknadsmöjligheterna med 

en bredare produktportfölj och en breddad säljtaktik. Därmed kan fler operatörer, telekomföre-

tag och innehållsägare, från mindre operatörer till de allra största innehålls- och nätägarna, bli 

potentiella kunder till Edgeware. 

MJUKVARA OCH CLOUD-LÖSNINGAR BREDDAR MARKNADEN
Från att tidigare ha fokuserat Edgewares erbjudande 
mot ”mittsegmentet”, dvs nätägare, som telekom- 
och kabeloperatörer, adresseras nu också såväl mindre 
operatörer som de allra största innehållsgiganterna. 
Genom att en större del av Edgewares lösningar kan 
placeras i molnet kan nya kundtyper erbjudas en 
flexibel lösning för sina specifika behov. Just moln-
lösningar gör det möjligt att adressera mindre kunder 
snabbt, samtidigt som Edgeware kan bistå TV-världens 
giganter med unika mjukvarulösningar.

Genom att lansera och erbjuda en rad nya och konkur-
renskraftiga produkter, framförallt i form av mjukvara, 
kan Edgeware ännu bättre än tidigare attrahera ett 
bredare spann av kunder och möta ett större omfång 
av behov inom leverans av TV- och videoinnehåll. 
Edgeware har under 2018 breddat erbjudandet med 
exempelvis Ad Enabler som möjliggör personanpass-
ning av reklaminslag beroende på exempelvis var 
slutkunden bor eller när ett visst innehåll efterfrågas. 
Genom att kombinera det bästa från hård- och mjuk-
varulösningar skapas flexibla och attraktiva lösningar 
som särskiljer Edgeware på marknaden. 
 

KUNDENS STORLEK

NY SÄLJSTRATEGI LANSERAD FÖR ATT BREDDA DEN ADRESSERBARA MARKNADEN

CAVENA – SUBTITLING
Adderar kunder från 
broadcasting-området

Kundnamnen är 
endast exempel, 
alla är inte kunder 
till Edgeware

ENBART MJUKVARA  
ELLER MJUK-&HÅRDVARA 

MJUKVARA SOM TJÄNST
SAAS Origin, video-
leverans via moln-CDN-
tjänster

MJUK- & HÅRDVARA
Mjuk- & hårdvarukom-
ponenter för inhouse- 
lösningar

Stora innehålls-
ägare/telekom-
operatörer/CDN

Mellanstora telekom-, kabel- 
& IPTV-operatörer, innehålls-
ägare

Små/mellanstora lokala/regionala innehålls-
ägare (OTT/broadcasters) ANTAL KUNDER

Systemlösningar med en-
bart mjukvara eller mjuk- 
& hårdvara



18 EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

Edgeware verkar i en bransch som genomgår betydande strukturella skiften. Från ett linjärt TV-
tittande, där video och TV massdistribueras via TV -master och satelliter, skiftar nu beteendet till 
on-demand tittande över internet. På världsbasis så har denna transition bara startat. I takt med att 
bredband via koppar, fiber, coax samt mobilnät byggs ut så kommer den övergången att fortsätta 
under många år framåt. Sammantaget resulterar detta i en explosion av video  och datatrafik i da-
tanät över hela världen. För att förbereda videoströmmar för distribution över IP-nät samt hantera 
lagrings  och distributionsproblemen krävs nya lösningar. Lösningar som Edgeware tillhandahåller. 

VÄL POSITIONERAD FÖR ATT TA TILLVARA PÅ DEN FÖRÄNDRADE 
MARKNADSDYNAMIKEN 
Strömningsteknik har resulterat i att värdekedjan för 
TV- och videodistribution förändras. Strömning gör det 
inte bara möjligt för kabel- och telekomoperatörerna att 
utöka sitt erbjudande till kund utan nu kan alla aktörer i 
värdekedjan distribuera innehåll direkt till tittare. 

KRAFTFULL LÖSNING BASERAD PÅ LEDANDE STRÖMNINGSTEKNIK 
Edgewares lösning bygger på att tillhandahålla pro-
dukter och tjänster som möjliggör för kunderna att 
bygga egna lösningar för att distribuera video över 
IP-nät via origin programvara samt decentraliserade 
CDN. Det innebär att det mest populära innehållet 
lagras, hanteras och anpassas efter tittaren så långt ut 
i nätverken som möjligt, på Edgewares TV-servrar eller 
standardservrar med Edgewares mjukvara installerad.

OPTIMERAD ARKITEKTUR MED ATTRAKTIVA FÖRDELAR 
En decentraliserad distributionsarkitektur är mer kost-
nadseffektiv då den enkelt kan skalas upp utan stora 
investeringar i centrala datacenter eller transportnät-
verk. Edgewares optimerade arkitektur med ända-
målsutvecklad hård- och mjukvara gör att kunderna 
kan leverera strömningstjänster med en fantastisk 
tittarupplevelse, djup insikt om tittarnas beteende och 
kontroll över distributionen. 

Skalbarhet: Lösningens flexibilitet gör att kunder enkelt 
kan skala upp sin distributionskapacitet för att ge stöd 
åt tjänster till miljontals tittare och stora innehållsvoly-
mer allteftersom antalet tittare och kapacitetsbehovet 
växer. Kunderna kan därmed göra mindre initiala inves-
teringar och enkelt skala upp med ökat tittande.
 
Tittarupplevelse: Edgewares lösning bidrar till att 
kunderna kan garantera strömningstjänster med en 

högkvalitativ tittarupplevelse, hög tillgänglighet och 
pålitlighet, minimal fördröjning och buffring vilket är 
nödvändigt för att kunderna ska kunna upprätthålla en 
hög konkurrenskraft i sina erbjudanden.
 
Kapitalisera och skapa intäkter på video/TV innehåll: 
I en snabbrörlig och konkurrensutsatt marknad blir det 
allt viktigare att ha många och effektiva möjligheter att 
kapitalisera på sitt innehåll. Olika former av kryptering 
är viktiga för att upprätthålla intäkter från tittaren i form 
av abonnemangsavgifter samt att säkerställa att inne-
hållet inte distribuera till individer som inte betalat för 
tjänsten. Men för att få ut maximalt värde behövs ofta 
även intäkter från reklam. För att göra reklamen så lite 
påträngande som möjligt är det bra att minimera den 
tid som används för reklam med så god upplevelse som 
möjligt. Genom att anpassa reklam till tittaren och sam-
tidigt erbjuda annonsören mer skräddarsydda reklamin-
föranden stärks annonsörernas och operatörernas affär.

HÖG OCH LÖNSAM TILLVÄXT MED POTENTIAL FÖR HÖG OPERA-
TIONELL HÄVSTÅNGSEFFEKT 
Edgeware har genom organisk tillväxt ökat nettoom-
sättningen med i genomsnitt 34 procent per år under 
perioden 2007–2017. Under 2018 fick Edgeware erfara 
att affärsmodellen kan vara slagig mellan år och kvartal 
beroende på vårt beroende mot några större kunder. 
Allteftersom Edgeware växer, får fler kunder samt 
vinner fler avtal om återkommande mjukvarulicenser, 
så kommer detta att stabiliseras till viss del. Edgewares 
affärsmodell och produkt- och tjänsteerbjudande med 
höga bruttomarginaler skapar förutsättningar för en hög 
operationell hävstång på rörelseresultatet när omsätt-
ningen ökar. I det läge som företaget nu befinner sig 
kommer dock investeringar för att skapa tillväxt att vara 
prioriterat före hög lönsamhet.
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ÖKA FÖRSÄLJNINGEN TILL BEFINTLIGA KUNDBASEN 
Det är vanligt att Edgewares kunder börjar 
med en mindre order för att bygga ut en initial 
TV-tjänst i syfte att undersöka intresset i mark-
naden. Att behålla och öka försäljningen till 
befintliga kunder är därför viktigt för Edgewares 
framgång. Allt eftersom tjänstens popularitet 
ökar blir typiskt sett ordervärdena högre och 
därmed ökar försäljningen. Produktmixen i 
kundernas order skiftar över tid till att inkludera 
en allt större del mjukvara, funktioner och ka-
pacitetsuppgraderingar, vilka i de flesta fall har 
högre bruttomarginaler än första ordern. 

UTVECKLING AV SÄLJORGANISATIONEN 
Edgeware investerar i att utveckla säljorgani-
sationen för att täcka befintliga och nya mark-
nader, nå ut till nya kunder samt vara ännu 
bättre positionerad för att serva den existerande 
kundbasen. I Europa kommer fokus att vara på 
stora länder där IPTV/OTT TV-utvecklingen ligger 
några år efter våra huvudmarknader Norden och 
Benelux-området, exempel på sådana länder är 
Tyskland och Spanien. Edgeware kommer även 
att fokusera på andra marknader som bedöms 
ha stor potential, som Mexiko, Brasilien, Kina, 
Indien och Hongkong.

UTÖKA PRODUKTPORTFÖLJEN
Genom att utveckla produktportföljen breddar 
Edgeware sitt erbjudande till såväl befintliga 
som nya kunder. Därmed kan fler operatörer, 
telekomföretag och innehållsägare, från mindre 
operatörer till de allra största innehålls- och 
nätägarna, bli potentiella kunder till Edgeware. 
Med en välinvesterat FoU-avdelning och den nya 
innovationsgruppen Unit-X utvecklar Edgeware, 
i nära samarbete med kunderna, nya produkter 
som möter ett större omfång av behov inom 
leverans av TV- och videoinnehåll. Även genom 
förvärv kan Edgewares produktportfölj förstärkas, 
som i fallet med förvärvet av Cavena, specialister 
på undertextning. Detta kan ses som exempel på 
förvärv som stödjer Edgewares konkurrenskraft 
genom att erbjuda en bredare lösning till våra 
kunder. 

FOKUS PÅ EXPANSION

En fantastisk TV-upplevelse
– Undvik buffring, störningar och fördröjning.

Dra nytta av ditt TV-innehåll – 
Leverera störningsfri, personan-
passad reklam, bädda in digital 
vattenmärkning för att skydda 
mot piratkopiering och få unik 
insikt i tittarnas beteende.

Deploy at scale – Scale your TV delivery to millions of 
simultaneous viewers, devices, and any mix of services – 
even for those ‘big live’ events

THINK AS BIG 
AS YOU WANT TO

Tänk större – Du behö-
ver inte vara ”gorillan 
på marknaden” för att 
leverera TV till miljontals 
samtidiga tittare – t.ex. 
stora live-evenemang.

CONTROL YOUR

CONTENT

SEEING IS BELIEVING 
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1. SPECIALISTER  
Specialistmarknaden är fragmenterad och aktörerna 
är överlag mindre än generalisterna som exempelvis 
MediaKind (fd Ericsson). Specialisterna är inriktade på 
specifika funktioner som krävs för att bygga plattfor-
mar och lösningar för att distribuera video. Exempelvis 
fokuserar Edgeware och den franska konkurrenten 
Broadpeak på strömning och cachning, medan de 
övriga specialisterna är mer fokuserade på kodning 
och lösningar för hantering och formatering av det råa 
innehållet tidigt i distributions-processen. Edgewares 
teknik bygger på att möjliggöra en avancerad origin- 
lösning med stöd för exempelvis dynamisk reklamhan-
tering samt decentraliserade CDN, vilket gör lösning-
arna skalbara och lätta att anpassa efter kundernas 
behov. 

2. GENERALISTER OCH HELHETSLEVERANTÖRER  
Generalister vänder sig i regel till mycket stora aktörer 
(exempelvis telekom- och kabeloperatörer) som 
föredrar helhetslösningar, ofta med inslag av mana-
ged services, från en leverantör. De säljer kompletta 
TV-lösningar till kunder och bygger lösningarna med 
företrädelsevis egna produkter som de kompletterar 
med produkter från partners och underleverantörer. 
Ofta innehåller de här affärerna integrations- och 
anpassningskomponenter.

3. CDN SOM TJÄNST 
Företag som säljer CDN som tjänst säljer kapacitet i 
sina egna CDN. Leverantörer av CDN som tjänst 
tar typiskt sett betalt per mängd distribuerad data per 
månad. Flertalet av dessa företag hade som ursprung-

KONKURRENS 

Edgewares konkurrenter kan delas in i tre kategorier: Specialister, generalister 

och CDN som tjänst

I KAMPEN OM TITTARNA KAN OPERATÖRER LEVERERA TJÄNSTER MED HJÄLP AV SPECIALISTER, GENERALISTER ELLER CDN SOM TJÄNST
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AVANCERAD TEKNIK MED HÖGA PRODUKTUTVECKLINGSKOSTNADER ÄR ETT AV HINDREN FÖR NYA AKTÖRER PÅ MARKNADEN

högt tekniskt innehåll och kvalificerad produktutveck-
ling som kräver finansiella resurser och kompetens. 

Specialistmarknad: Marknaden kännetecknas av en 
hög grad integration där aktörerna ofta samarbetar 
med olika partners för att tillsammans kunna erbjuda 
en helhetslösning. Framgångsrika samarbeten är avgö-
rande då kunderna kräver en fullt fungerande lösning 
från första dagen. Infrastrukturmarknaden för TV- och 
videodistribution över internet är en nischmarknad och 
enskilt inte tillräckligt stor för att vara prioriterad av de 
största infrastruktur-leverantörerna inom datakom- och 
telekombranschen. 

Hög grad av ekosystemintegration: Att sälja infra-
struktur för TV- och videodistribution över internet 
kräver en bred palett av förintegrerade systemkompo-
nenter, till exempel så kallad ”middleware” (mjukvara 
som får olika typer av mjukvaror att samverka). Nya 
aktörer har inte den upparbetade infrastrukturen som 
gör att de snabbt kan anpassa sig till olika kunders 
behov. 

lig affärsidé att effektivisera distribution av annat 
internetinnehåll än video, så kallad webbacceleration. 
I praktiken handlar det om att snabbt leverera bilder, 
grafik och transaktioner för hemsidor och e-handels-
platser, men även mjukvaruuppgraderingar för datorer 
och telefoner. En distribution som fortsätter att vara 
viktig för att internet ska fungera. Eftersom att dessa 
CDN-nät används för att distribuera olika typer av data 
är de i regel inte tydligt optimerade för någon särskild 
tjänst och refereras därför ofta till som general purpo-
se eller kort och gott ”webbcaching”. 
 
HUVUDSAKLIGA HINDER FÖR NYA AKTÖRER 
Flera hinder försvårar för nya aktörer att etablera sig 
på marknaden för TV- och videodistribution över 
internet.
 
Avancerad teknik med höga produktutvecklings-
kostnader: Leverantörer av TV och video över internet 
kräver högpresterande, tillförlitliga och funktionsrika 
lösningar som är skalbara. Därutöver måste lösning-
arna vara säkra, ha minimala driftstörningar samt vara 
anpassningsbara för leverantörernas behov. För att 
utveckla lösningar som uppfyller dessa behov krävs 
lång branscherfarenhet. Marknaden kännetecknas av 
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Edgewares produkter består av mjuk- och hårdvara som 
integreras i kundernas nätverk. 

MJUK- OCH HÅRDVARA  
75,9 procent av nettoomsättningen kom 2018 från 
försäljning av hård- och mjukvaruprodukter, såsom TV- 
servrar och kapacitetslicenser. En av kärnprodukterna är 
Edgewares egenutvecklade TV-server som kan installe-
ras både centralt och långt ut i nätverken nära tittarna. 
När kunderna behöver mer kapacitet, till exempel då 
antalet tittare ökar eller när kvaliteten av innehållet i 
tjänsterna förbättras, kan kunderna låsa upp ytterligare 
kapacitet på sina befintliga TV-servrar genom att köpa 
ytterligare strömnings- och/eller kapacitetslicenser. 

Edgewares TV-server reducerar också kundens nät-
verkskostnader. Ett nät som består av ett stort antal 
TV-servrar styrs av en kraftfull och multifunktionell 
mjukvara. Mjukvaran styr var i nätverkshierarkin TV- 
och videoinnehåll ska lagras för att minimera onödig 
trafik och därmed förbättra användarupplevelsen. 
Mjukvaran kan även ompaketera innehållet löpande 
och live så att det kan visas på alla typer av enhe-

ter, exempelvis TV-skärmar, datorer, surfplattor och 
mobiltelefoner. 

Mjukvara för origin, som är en central funktion i nätver-
ket där TV-innehåll tas in och processas, ompaketeras 
till rätt format, kan installeras på standardservrar. Mjuk-
vara för strömning kan installeras på standardserv rar 
eller levereras installerad på Edgewares egenutveckla-
de TV-server. Mjukvaran för managementsystem leve-
reras på standardservrar. Lagringsmedia och centrala 
lagringssystem består typiskt sett av standardservrar. 
Denna mjukvara prissätts per funktion och i ökande om-
fattning med en årligen återkommande licenskostnad.

TJÄNSTEERBJUDANDE 
Edgewares tjänster inkluderar supporttjänster samt 
en mindre del övriga tjänster. Försäljningskategorin 
representerade 24,1 procent av nettoomsättningen 
under 2018. Tjänster säljs sällan självständigt utan of-
tast tillsammans med hård- och mjukvaruprodukter. Ett 
exempel på detta är att cirka 99 procent av kunderna 
köper supporttjänster i samband med att de köper 
hård- och mjukvaruprodukter. 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Edgewares lösningar ger kunderna möjlighet att på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt förbe-

reda, ompaketera och strömma TV-  och videoinnehåll till tittare med hög kvalitet, samt erbjuda 

verktyg för att på bästa möjliga sätt skapa och skydda intäkter. 
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1. ORIGIN 

Origin är en central funktion i nätverket där TV-innehåll 
tas in, processas, ompaketeras till rätt format beroende 
på vilken plattform det ska sändas på, och lagras. Även 
kunder som inte har ett eget distributionsnätverk har of-
tast en egen origin. Edgewares unika originlösning gör 
att kunderna kan erbjuda live-TV som en on-demand-
tjänst där tittarna kan se program när de vill. Innehållet 
spelas in och konverteras i realtid, till olika streaming-
format beroende på vilken plattform det ska spelas 
upp på. Innehållet kan också krypteras och förberedas 
för individanpassad reklam för internet-TV. Lösningen 
stödjer både 4k, 8k och VR TV. 

2. CDN 
 
CDN är det distributionsnätverk som levererar inne-
hållet till tittarna. Här lagras populärt innehåll som 
snabbt kan distribueras med maximal kvalitet och 
minimal belastning av nätverket. Om tittaren strömmar 
video via exempelvis sin iPhone kan ompaketering av 
innehållet göras löpande från en server ute i distribu-
tionsnätverket. Systemet stödjer i stort sett alla typer 
av enheter, till exempel iPhones, Samsung Smart-TV 
och Android läsplattor. Watermarking, som ingår i 
CDN-delen, gör det möjligt att spåra källan till pirat-
kopierat innehåll genom att varje ström förses med ett 
unikt vattenmärke. 

 3. MANAGEMENT & CONTROL

Edgewares lösning gör det möjligt att kontrollera 
både origin- och CDN-systemen från ett enda kon-
soliderat managementverktyg. Kunden kan övervaka 
och analysera alla aspekter av sin TV-tjänst, oavsett 
om det är en klassisk IPTV-service via set-top-boxen i 
vardagsrummet, eller internet-TV via en mobiltelefon. 
Analysverktyget ger en unik möjlighet att i realtid göra 
avancerade analyser av sambanden mellan nätverks- 
data och tittarbeteende genom att samla in och knyta 
samman data från olika källor.

4. PLATFORMS 

Edgewares mjukvarubaserade TV Server ger kunderna 
möjlighet att bygga en egen leveransinfrastruktur med 
hjälp av standardhårdvara, eller installera Edgewares 
egenutvecklade hårdvara som är optimerad för TV. 
Den levereras förintegrerad med Edgewares mjukvara 
installerad, vilket gör att den snabbt och enkelt kan tas i 
drift. Kunderna kan också skapa en hybridlösning för att 
kombinera fördelarna med de bägge systemen – moln-
lösningens flexibilitet och skalbarheten och leverans-
kvaliteten hos Edgewares optimerade TV-servrar. Edge-
wares mjukvarubaserade originprodukter lanserades 
under 2018 som s.k. mjukvarucontainrar och möjliggör 
installation i publika och privata molnplattformar samt 
på standardhårdvara i datacenter.

FRÅN INNEHÅLL...

...TILL TITTAR-
UPPLEVELSE

3. MANAGEMENT

& CONTROL

PRODUKTÖVERSIKT– EDGEWARES TV-DISTRIBUTIONSSYSTEM

2. CDN

1. ORIGIN

INNEHÅLLET OCH VÄRDET I ERBJUDANDET:
Edgewares lösning kan delas in i fyra områden:

 

FROM TV CONTENT...

ORIGIN

MANAGEMENT
& CONTROL

CDN

3rd PARTY
ORIGIN

3rd PARTY
CDN

PLATFORMS COTS SERVERS TV SERVER 4020/80

EDGEWARE’S TV CDN

Some functions still to be releasedLet’s make TV amazing again.

...TO TV EXPERIENCE

TV CONTENT CAPTURE
Ingest, Cloud DVR and 

Live-to-VOD

TV REPACKAGER
On-the-fly TV repackaging,  
encryption and publishing

TV AD INSERTION
Personalize TV with 

dynamic ad insertion

TV SYSTEM MANAGER
One system for Origin 

and TV CDN

TV ANALYTICS
Unique insight into 

viewer behavior

MULTITENANCY
Monetize your CDN or 

origin infrastructure

TV DIRECTOR
CDN Request

Routing

CDN SELECTOR
Stream over 

multiple CDNs

FAST CHANNEL CHANGE
Subsecond zap time 
and retransmission

TV WATERMARKER
Embed unique watermarks 

direct from you CDN

TV DELIVERY
Cache and stream 
web TV and IPTV

EDGE TV REPACKAGER
Distribute repackaging 

and encryption

4. PLATFORMS

CLOUD

3RD PARTY 
ORIGIN

3RD PARTY 
CDN

TV CONTENT CAPTURE
Ingest, Cloud DVR and 

Live-to-VOD

TV REPACKAGER
On-the-fly TV repackaging, 
encryption and publishing

TV AD INSERTION
Personalize TV with 

dynamic ad insertion

CDN SELECTOR
Stream over 

multiple CDNs

TV DIRECTOR
CDN Request 

Routing & load balancing

TV DELIVERY
Cache and stream
OTT TV and IPTV

EDGE TV REPACKAGER
Distribute repackaging

and encryption

TV WATERMARKER
Embed watermarks

direct from your CDN

CAVENA TV SUBTITLING
Subtitling made

easy

TV SYSTEM MANAGER
One system for Origin

and TV CDN

TV ANALYTICS
Unique insight into
viewer behaviour

MULTITENANCY
Monetize your CDN or 

origin infrastructure

FAST CHANNEL CHANGE
Rapid zap time

and retransmission
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EDGEWARE BOOSTAR TELIA FINLANDS OTT-SUCCÉ 
MED LIIGA, DEN FINSKA HOCKEYLIGAN

KUNDCASE: TELIA, FINLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

support från Edgeware blev premiären en succé. Med 
över hälften av den första säsongens matcher sända 
live är jag väldigt stolt över vår service, säger Markus.

Efter att ha gått i frontlinjen för ”den nya TV-upple-
velsen” i samarbete med Edgeware i över tio år är 
Telia välbekanta med Edgewares kapacitet när det 
gäller teknologi, mjukvara och support. 

– Den skalbarhet som möjliggörs av Edgewares TV 
CDN har gjort det enkelt att utöka vår kapacitet över 
hela Finland. Det gör det möjligt för oss att nå fler 
tittare via fler skärmar och att leverera en tittarupple-
velse bortom traditionell broadcast-TV, säger Markus. 

LIIGA – ETT  HELT NYTT GAME
Under de senaste åren har Telia Finlands livesänd-

–  Det kanske är att skryta lite men jag tror verkligen 
att Telia, som den nya rättighetsinnehavaren av den 
otroligt populära finska TV-sport liiga, presenterade 
den bästa ligastarten någonsin. Vi sänder liiga med 
en tittarupplevelse som går utöver traditionell linjär 
broadcast-TV. Vår premiär den 14 september 2018 
var fri från störningar och sändes live till en passio-
nerad finsk hockeypublik över vår OTT TV-service. 
Det var helt enkelt en drömstart, bland annat tack 
vara Edgeware, säger Markus Kaseva, Head of TV 
Operations för Telia i Finland, Danmark, Sverige och 
Litauen.

Samarbetet med Telia går tillbaka ända till starten 
av Edgeware. I hela tio år har Markus Kaseva job-
bat tillsammans med Edgeware för att bygga och 
expandera framgångsrika TV-tjänster. I första hand för 
att stödja Telias framgångsrika lansering av IPTV, men 
sedan 2013 med ett allt större fokus på OTT, TV över 
det öppna internet. Så när Telia vann det prestige-
fyllda kontraktet att leverera sex säsongers livesänd-
ningar av liiga hockeymatcher och kompletterande 
innehåll till fans över hela Finland via OTT, vände de 
sig ännu en gång till Edgeware. Det visade sig vara 
ett bra beslut, förklarar Markus.

–  Som ansvarig för leveransen av vår TV-service är 
mitt mål att den aldrig ska gå ner. Och är det någon 
live-tjänst i Finland som inte får gå fel så är det 
hockeymatcher, tro mig! Tack vare mitt team och med 

I syfte att göra Finlands SM-liiga tillgänglig för en större publik, valde den nya rättighetsinne-

havaren Telia att expandera sitt leveransnätverk från Edgeware. Genom att skala upp sitt TV 

CDN och sin OTT-service i Finland kan Telia leverera högkvalitativ bevakning till tittarna via 

en infrastruktur som designats för att klara de krav som ställs för att leverera premiumsport 

live över internet. Edgeware träffar Markus Kaseva, head of TV Operations, för ett samtal om 

“den framgångsrikaste lanseringen någonsin” i SM liigas historia.

”EDGEWARE ÄR VERKLIGEN EN PARTNER 
SOM HAR HJÄLPT OSS ATT STARTA EN 
TV-REVOLUTION”
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KUNDCASE: TELIA, FINLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ningar via OTT varit fokuserade på sporter som For-
mel 1. Steget över till ishockey innebär att Telia kom-
mer att sända över 500 hockeymatcher per år, under 
minst 6 säsonger. För att göra detta möjligt behöver 
Telia skala upp sitt TV CDN i Finland. Baserat på 
Edgewares 4020 TV-servrar byggde de en OTT-platt-
form som klarade utmaningarna. Efter lanseringen i 
september har OTT-tittandet ökat och tittarupplevel-
sen har varit över förväntan. Det är utan tvekan ett 
starkt business case, både för Telia och Edgeware.

–  Den nya plattformen har hjälpt Telia att snabbt 
öka tittarvolymen. Det är naturligt när man beger sig 
ut på nytt territorium att saker kan gå fel, men inte 
denna gång är jag glad att kunna säga. Kapacitets-
hanteringen har varit solid och från HD-kvalitet idag 
kommer vi snart att kunna leverera Liiga i Ultra HD / 
4K. Vi har lovat våra kunder att ligga i framkant, så 
detta är bara uppvärmningen, säger Markus Kaseva 
med ett skratt.

Eftersom Telia har byggt sitt eget TV CDN med Ed-
geware, har de full kontroll över hur nätverkskapacite-
ten används. Detta ger garanterad prestanda och gör 
att innehåll kan levereras utan störningar som annars 
kan sabotera tittarupplevelsen över internet. 

ALLA ÄR BJUDNA TILL MATCHEN
Att Telia äger rättigheterna till den actionfyllda 
hockeyligan innebär inte att de hindrar några finska 

KORTA FAKTA 

• Telia Finland sänder 500 ishockeymatcher per år.

• Telia har varit kund till Edgeware sedan 2007.

• Använder Edgeware TV CDN och hårdvaru-
servrar.

tittare från att se liiga, oavsett vilken operatör de har, 
snarare tvärtom. 

– Liiga är en service som är möjlig för alla i Finland att 
se. Så, OTT TV har verkligen många fördelar, säger Mar-
kus. Liiga är också tillgänglig för Telias svenska TV-kun-
der som kan njuta av fantastiska finska hockeymatcher. 

Så ännu en gång arbetar Telia och Edgeware tillsam-
mans för att ta dagens TV-upplevelse in i framtiden, 
bortom traditionell TV. 

– Samarbetet med Edgeware har även denna gång gått 
väldigt smidigt. Bägge sidorna har varit väldigt proakti-
va för att hjälpa oss att nå högt uppsatta mål. Att ligga i 
framkant inom OTT TV är viktigt för Telia, och detta pro-
jekt har hjälpt oss att nå nya höjder inom utvecklingen 
av TV. Edgeware är verkligen en partner som har hjälpt 
oss att starta en TV-revolution, avslutar Markus Kaseva.
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-  Det är mycket roligt att fördjupa samarbetet med en 
av Mexikos största TV-leverantörer. Det är ytterligare 
ett exempel på hur existerande kunder med framgång 
bygger ut sina webb-TV-tjänster, lägger till mer kapa-
citet samt adderar ny funktionalitet som höjer tittarnas 
upplevelser, säger Karl Thedéen, CEO Edgeware.

Televisa är Mexikos största kabeloperatör som löpan-
de bygger ut och moderniserar sina TV-tjänster för att 
ge mervärde till sina abonnenter. Genom att 2018 sjö-
sätta utökad TV CDN-kapacitet, baserat på Edgewares 
teknik, har Televisa förbättrat sin förmåga att leverera 
tidsförskjutna (time-shift) tjänster till tittarna. Expan-
sionen innebär också att abonnenterna på Televisas 
TV-tjänst izzi kan migreras från en äldre plattform och 
därmed få tillgång till time-shift-tjänsterna. Time-shift 
har lanserats i runt 100 kanaler till över 500 000 abon-
nenter.

- Våra tittare förväntar sig den mest utvecklade 
TV-tjänsten som finns tillgänglig. Möjligheten att 
flexibelt kunna pausa och spola tillbaka live-TV är ett 
exempel på hur webb-TV har utvecklats och passerat 
traditionell TV med förmåga att ge kunderna en mer 
engagerande TV-upplevelse, säger Carlos Eduardo 
Romero, Video and Hubs Director hos izzi.

Televisa har installerat nya TV-servrar från Edgeware 
för att utöka sin kapacitet. Time-shift-funktionaliteten 
kommer vara tillgänglig på redan installerade servrar 
som sedan tidigare finns i Televisas nätverk.

Som en ledande kabel- och satellit-TV-operatör i spansktalande länder världen över är Televi-

sa en tongivande aktör. Televisa är dessutom en flerårig kund till Edgeware och under 2018 

fortsatte samarbetet med Televisa Mexiko för att bygga ut tjänsterna i deras TV CDN. Den 

senaste satsningen förbättrar TV-tjänster till över en halv miljon abonnenter på 100 kanaler.

SÅ EXPANDERAR EDGEWARE TELEVISAS 
TV CDN I MEXIKO

”MÖJLIGHETEN ATT FLEXIBELT KUNNA 
PAUSA OCH SPOLA TILLBAKA LIVE TV ÄR 
ETT EXEMPEL PÅ HUR WEBB-TV HAR UT-
VECKLATS OCH PASSERAT TRADITIONELL 
TV MED FÖRMÅGA ATT GE KUNDERNA EN 
MER ENGAGERANDE TV-UPPLEVELSE”

KUNDCASE: TELEVISA, MEXIKO                                          
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OM TELEVISA
 

Televisa är ett ledande mediaföretag i spansktalande länder, en ledande kabeloperatör 

och leverantör av direct-to-home satellit betal-TV i Mexiko. Televisa distribuerar egen-

producerat innehåll genom ett flertal kanaler i Mexiko och i över 50 länder via 26 olika 

varumärken, TV-nätverk, kabeloperatörer och OTT-tjänster.

KUNDCASE: TELEVISA, MEXIKO                                          
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Forskning och utveckling har sedan företagets tillbli-
velse stått i centrum för Edgewares snabba tillväxt 
inom leverans av strömmad TV. Inledningsvis med ett 
stort fokus på banbrytande hårdvarulösningar. En för-
utsättning för Edgewares marknadsledande position 
ligger i företagets hårdvarubaserade TV-server och 
mjukvara som möjliggör decentraliserade lösningar. 
Genom att kontrollera hela kedjan, från utveckling av 
kretskort, till realisering av funktioner i programmerbar 
logik samt programmering av drivrutiner, applikationer 
och systemkonfigurationer, säkerställer bolaget sin 
position inom skalbarhet, determinism, tillförlitlighet 
och möjlighet att vara en del i den permanenta nätin-
frastrukturen. 
 
MJUKVARA FÖR STÖRRE FLEXIBILITET 
Mjukvara och molnlösningar är ett snabbt växande 
produktområde för Edgeware. Bland många satsning-
ar som sker för att öka Edgewares del i värdekedjan 
erbjuds exempelvis lösningar för individanpassad 
reklam. Samtliga tjänster och erbjudanden finns nu-
mera som mjukvarualternativ och därigenom har nya 
kundsegment öppnats. Mjukvarulösningarna ger en 
större flexibilitet i och med att allt fler aktörer i bran-
schen öppnar upp för virtualisering och molnplattfor-
mar. Molnbaserade tjänster ger kunder möjlighet att 
temporärt öka kapaciteten inför stora events (t.ex. en 
fotbollsmatch). Mjukvarulösningar reducerar samtidigt 
kapitalkostnaden och möjliggör en gradvis utbyggnad 
av kapacitet och funktionalitet.
 
Den mjukvarubaserade lösningen spänner över olika 
delar av värdekedjan: origin, som omfattar bland an-
nat inspelning, ompaketering till de ledande formaten 

FORSKNING OCH UTVECKLING  
 EDGEWARES SJÄL OCH HJÄRTA

på marknaden (DASH, HLS, MSS) samt kryptering; 
CDN, med inspelning och time-shift av såväl live 
som video-on-demand; och Traffic Management and 
Analytics, som omfattar bland annat komponenter för 
datainsamling och presentation. 

FRAMTIDENS TEKNIK IDAG 
2018 utvecklade Edgeware fler nya mjukvaruprodukter 
anpassade för att användas i virtualiserade miljöer. Un-
der 2018 fortsatte arbetet med att vidareutveckla funk-
tionaliteten i Edgewares TV-servrar och FoU jobbade 
aktivt med att skapa mjukvaruprodukter i molnet. Allt 
inom konceptet som benämns hybrid moln-lösning. 
Det vill säga ett koncept som kombinerar det bästa 
från produkter som körs virtualiserade i datacenter och 
TV-servrar långt ute i näten.
 
Edgeware FoU har också fortsatt integrera och de-
monstrera ContentArmors bitstream-baserade water-
marking med hjälp av Edgewares TV-servrar. Tekniken 
erbjuder ett starkt skydd mot piratkopiering genom att 
inkludera information i videoströmmen som är osynligt 
för betraktaren, men är tillräckligt robust för att hante-
ra olika typer av omkodning. Varje tittare har därför sin 
egen identifierbara version av innehållet. 

Edgeware fortsätter att leverera den marknadsledan-
de 4080-modellen med 64TB lagringskapacitet och 
80Gbps strömningskapacitet, inkluderande ompake-
tering och kryptering, som kan hantera mer än 4 000 
samtidiga, inkommande TV-kanaler, allt förpackat i en 
rackenhet. Med sin låga effektförbrukning och extremt 
höga tillförlitlighet är det en milstolpe i utvecklingen 
av innovativa strömningslösningar. 

Genom långsiktig och målmedveten satsning på forskning och utveckling har Edgeware skapat en 

ledande position inom hårdvaru- och mjukvarulösningar för distribution av TV- och videoinnehåll 

över nätet. Viktiga framgångsfaktorer är djup marknadskunskap kombinerad med teknikkunnande 

och innovativ utvecklingsmiljö.
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BEMANNAT FÖR LEDANDE INNOVATION 
Produktutvecklingen leds från huvudkontoret i Stock-
holm, där 45 personer är verksamma inom produkt-
ledning, CTO team och FoU. Till detta kommer en 
outsourcad utvecklingsenhet på 14 personer i Viet-
nam. 

FoU-funktionen ansvarar för att genomföra de utveck-
lingsplaner och ändamål som utarbetas av produktor-
ganisationen samt felsökning och analys av tillfälliga 
problem. Forskning och utveckling är den enskilt 
största enheten inom bolaget med 36 procent av den 
samlade personalstyrkan. Funktionen är uppdelad i oli-
ka team med ansvar för origin, TV CDN, Management 
& Control, Platform och Test & Integration. 

CTO-funktionen fokuserar på långsiktig teknikutveck-
ling och produktplaner. De får kontinuerlig värdefull 
vägledning från säljfunktionen samt drifts- och leve-

ransfunktionen om kundbehov och kundförfrågningar 
och arbetar aktivt med prototyping för att förutse 
framtida krav och möjligheter. 

Produktledningsfunktionen fokuserar på att utveckla 
och utforma produkter efter befintliga kunders behov 
och identifierar strategiska produktkrav och möjlighe-
ter baserat på input från CTO-funktionen. 

PATENT GER SKYDD ÅT EDGEWARES UNIKITET
Edgewares patentportfölj innehåller sju registrerade 
patent samt tre ansökningar. Patenten täcker kärn-
teknologin i Edgewares TV-servrar samt dess cach-
nings-algoritmer. Patentstrategin är fokuserad på att 
skydda innovationer som är centrala för Edgewares 
produkter när dessa introduceras på marknaden. 
Edgeware arbetar kontinuerligt med innovation och 
beslut om nya patentansökningar tas från fall till fall. 

UNDER 2018 JOBBADE FOU AKTIVT MED ATT SKAPA MJUKVARUPRODUKTER I MOLNET
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Intervju med Johan Bolin, Chief Product & Technology 

Officer och Anders Westin, VP R&D 

HUR ARBETAR EDGEWARE MED INNOVATION OCH BRANSCH-
LEDARSKAP?

Vi arbetar intensivt med innovation av banbrytande 
tekniska lösningar. I allt högre grad försöker vi lyssna till 
kundernas affärsutvecklare för att vara branschledande. 
Genom att verkligen förstå marknadens kommersiella 
möjligheter kan vi bidra till att förbättra kundens affär. 
Kunskap som hjälper oss ta beslut om var vi ska lägga 
vår innovationskraft. Vårt innovationsteam, Unit-X, är 
en avdelning som samlar alla företagets kunskaper från 
hårdvara, mjukvara och molnlösningar och som har 
uppdraget att ligga längst fram inom innovation. De 
testar nya idéer med skarpa prototyper och är vår ”upp-
finnarverkstad”. En intressant utveckling är exempelvis 
att branschen är på väg FRÅN stora end-to-end-lös-
ningar och istället söker efter specialiserade punktlös-
ningar som är bäst på just sin del i leveranskedjan av 
TV. Idag är det vanligare att man special-designar den 
pusselbit man behöver och allt oftare lägger upp funk-
tionen i molnet. Branschen går från stora, monolitiska 
plattformar till vassa specialverktyg. För ett teknikbolag 
som Edgeware ställs också höga krav på korta innova-
tionscykler. Vi måste vara snabba i alla avseenden för 
att lansera nya produkter på marknaden.

INOM VILKA OMRÅDEN HAR EDGEWARE SATSAT EXTRA 2018?
Vi är stolta över att ha sjösatt nästa generations origin-
lösning, som är den viktiga komponenten i TV-kedjan 
som gör video spelbar på en mängd olika plattformar 

och format. En programvara som också möjliggör 
reklamfinansierade affärsmodeller med precisa och 
dynamiska reklaminföranden. En lansering som gett ett 
starkt gensvar från kunderna. 

Sedan fortsätter vi accelerera våra framsteg inom TV-
och video över internet med våra OTT satsningar. Skif-
tet från traditionell TV via satellit och kabel går snabbt 
nu och den starka tillväxten finns inom online-TV där vi 
har ett nyutvecklat och attraktivt erbjudande. Parallellt 
måste vi fortsätta erbjuda vassa lösningar inom exem-
pelvis IPTV, där det fortsatt finns stora användargrupper 
i världen. Vi måste både satsa på framtiden och säker-
ställa att vi är vassa i nuet.

UNDER 2018 LANSERADE EDGEWARE MJUKVARA I MOLNET. 
VARFÖR?
För att tiden är mogen och marknadens efterfrågan av 
molnlösningar stiger kraftigt. Efter en trevande start 
för branschen är det tydligt att en allt större del av 
TV-kedjan kommer att hamna i molnet och att det går 
snabbt nu. Vi utmanar vår industri med skarpa moln-
lösningar och strävar efter att vara i framkant inom 
distribution av TV i molnet. Till att börja med lägger 
vi origin i molnet vilket ger fördelar som; 1. Kunderna 
får en elastisk lösning som kan växa i takt med deras 
trafikutveckling, kostnadseffektivt och utan fysiska be-
gränsningar; 2. Kunderna slipper investera i egna serv-
rar och datahallar och har alltid den senaste versionen 
av programvaran tillgänglig; 3. Vår innovation går ännu 
snabbare i molnet med dagens flexibla och moderna 
mjukvarudesign. Nästa steg är att vi lanserar detta som 
en molntjänst enligt Software as a Service. Utan tvekan 
kommer distri bution av mjukvara att revolutioneras av 
möjligheterna i molnet.

TECH TALK – FÖR FRAMTIDENS TV

Innovation och teknik i utvecklingens framkant är ledstjärnor för Edgeware. Målsättningen är att 

förutse operatörers och innehållsägares behov inom TV och video för att erbjuda marknadens 

bästa teknik och konkurrensfördelar. Edgeware har en välinvesterad utvecklings  och produktav-

delning som brinner för innovation.
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TECH TALK MED EDGEWARES JOHAN BOLIN, CHIEF PRODUCT & TECHNOLOGY OFFICER, OCH ANDERS WESTIN, VP R&D

På frågan om VEM som främst styr utvecklingen av 
framtidens TV är det framförallt innehållsägarna som 
har störst anledning att driva på utvecklingen. För att 
nämna några trendsättande aktörer är Youtube och 
Netflix ledande och i Sverige är Bonnier och TV4 aktö-
rer som satsar stort på streaming och internettjänster 
som omformar marknaden.

AVSLUTNINGSVIS. VAD ÄR VIKTIGAST FÖR EDGEWARE I JAKT PÅ 
FORTSATT LEDARSKAP? 

Vår fortsatta framgång avgörs av förmågan att forska, 
innovera, testa, misslyckas och lyckas med utvecklingen 
av produkter för framtidens tv och video. Som tidigare 
sagt ligger en stor del av förklaringen till vår fortsatta 
framgång i att verkligen ligga nära kunderna och fullt ut 
förstå deras kommersiella utmaningar och möjligheter. 
Det är ett race också för våra kunder med tuff konkur-
rens och de behöver vår hjälp med att vara uppfin-
ningsrika och rent av disruptiva. Vi ska inte bara möta 
kundernas önskemål utan också väcka både frågor och 
svar om hur framtidens bästa TV- och videoupplevelse 
levereras. Helt enkelt proaktivt hjälpa kunderna att ligga 
i teknikens framkant.

MEN TILL DEN STÖRRE BILDEN. VEM STYR UTVECKLINGEN AV 
FRAMTIDENS TV?
Vid sidan av stora direktsändningar, som fortsatt har sin 
attraktionskraft och lockar miljonpublik inom livesport 
och underhållning, kommer det traditionella tablådrivna 
linjära TV-tittandet att minska. Utvecklingen mot ännu 
mer interaktiva TV-upplevelser fortsätter att öka i takt 
med teknikutveckling, mer datakraft samt mer bredban-
diga accesslösningar. I takt med detta exploderar data-
mängderna och kraven ökar på distributionsnäten. Fler 
och fler tjänster på nätet skapas och utgår från video, 
som E-sport eller sociala medier som genererar massiva 
volymer av videoinnehåll och konsument-genererat 
innehåll. Exempel på det är onlinespel som Fortnite, 
Fifa, League of Legends och videotjänsten musical.
ly där miljontals tonåringar skapar ”TV-innehåll”. Alla 
dessa videovolymer måste hanteras av hård- och mjuk-
vara som kan bidra till framgångsrika affärsmodeller. 
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LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP
Att känna stolthet för sitt arbete och trivas med 
sina kollegor är nycklar till framgång. Edgeware 
har i 2018 års medarbetarundersökning, för and-
ra året i rad, visat på hög trivsel och ett mycket 
starkt ambassadörskap. Hela 92 procent är myck-
et nöjda med Edgeware som arbetsgivare. 
En viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare 
är att det finns ett gediget intresse i att förstå 
hur medarbetarna uppfattar sin arbetsplats, vad 
de uppskattar, vad de saknar och vad de tycker 
kan bli bättre. Under 2018 har Edgeware arbetat 
mycket med att harmonisera och utveckla mer 
enhetliga HR processer och en global HR policy. 
Vi har även tagit ett större omtag i vår arbetsmil-
jösatsning och utsett medarbetarrepresentanter 
som ingår i en arbetsmiljökommitté. De repre-
senterar de olika kontorsområdena och arbetar 
proaktivt för att förbättra den fysiska och psyko-

Edgeware är ett företag med svenskt huvudkontor, 
internationell verksamhet och global närvaro. Därmed 
finns Edgewares medarbetare på flera kontinenter och 
pratar tillsammans över 25 språk. En gemensam och 
stark kultur hjälper medarbetarna att ha samma mål 
och vision. På Edgeware är mångfald en viktig del av 
företagskulturen. Mångfald tillför perspektiv och bidrar 
till ökad kreativitet. För ett globalt företag är det av-
görande att organisationen speglar kunderna och har 
förståelse för lokala marknader och kulturer. Jämställd-
het är jämte mångfald en självklar del av Edgewares fö-
retagskultur. En balanserad arbetsplats med en mix av 
män och kvinnor är viktigt för ett trivsamt arbetsklimat. 
Vår ambition är att successivt attrahera mer kvinnor till 
positioner inom framförallt teknisk utveckling. Antalet 
medarbetare var 99 vid utgången av 2018, varav 86 
män och 13 kvinnor. Utöver detta har Edgeware ett an-
tal konsulter anlitade, bland annat ett outsourcat team i 
Vietnam, som stödjer forskning och utveckling. 

HR – OMFAMNAR OCH DRIVER FÖRÄNDRING 

En starkt bidragande faktor till Edgewares framgång är motiverade medarbetare som trivs, 

utvecklas och arbetar med saker de brinner för. Medarbetare som växer och lyckas tillsammans 

med företaget. 

I JANUARI 2019 VAR DET PREMIÄR FÖR ”THE EDGAR AWARDS” PÅ EDGEWARES FÖRETAGSKICK-OFF I STOCKHOLM
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stärkts genom månatliga möten med presentatio-
ner av ledning och medarbetare.

EN ATTRAKTIV OCH HÄLSOSAM ARBETSPLATS
Edgewares filosofi är att medarbetare som mår 
bra, presterar bra. Att bidra till en hälsosam 
livsstil, både med stöd av friskvårdsbidrag och 
sjukvårdsförsäkring är en självklarhet för bolaget. 
Edgeware har som ambition att främja hälsa och 
välmående, både på och utanför arbetstid och 
har därför under året genomfört gemensamma 
friskvårdsaktiviteter såsom Stafesten och Cykel-
vasan. På Stockholmskontoret finns dessutom ett 
stort cykelintresse, varför Edgeware investerat 
i en cykelparkering för att uppmuntra anställda 
att pendla till jobbet på cykel. Under 2019 ska 
Edgeware närmare definiera och utveckla det 
proaktiva hälsoarbetet i bolaget. Sammantaget 
visar den låga sjukfrånvaron på 1,4 procent att 
det är en god investering för alla att satsa på 
friskvård, motion och hälsa

sociala arbetsmiljön. Vidare har Edgeware under 
året även utvecklat en visselblåsartjänst som ger 
de anställda en möjlighet att rapportera på ett 
integritetssäkert sätt, både anonymt eller via 
en chef, om en farhåga eller något som inte är i 
linje med företagets värderingar eller affärsetiska 
principer. 

GOD PERSONLIG UTVECKLING SKAPAR KONKURRENS-
FÖRDELAR 
Var flexibel, agera snabbt, tänk i förväg och 
driv förändring. Var öppen, ödmjuk och lär dig 
förbättra dig kontinuerligt. Med dessa ledstjärnor 
skapas en miljö vars talangfulla medarbetare ger 
varandra möjlighet att växa och utvecklas som 
individer. Med ökad intern kunskapsöverföring in-
spireras medarbetare till ökad kreativitet för både 
sig själv och sina kollegor. Edgeware genomför 
regelbundna dialoger mellan medarbetare och 
chefer för att motivera medarbetare att utvecklas 
i linje med sin roll och företagets mål. Under 2018 
lanserades avdelningsmässiga informationsmö-
ten, s.k. ”stand-ups” för att stärka banden mellan 
yrkesroller och öka kunskapsöverföring mellan 
avdelningar. Därtill har interninformationen för-

NÅGRA AV DELTAGARNA FRÅN EDGEWARES TRE STAFETTLAG I LÖPARTÄVLINGEN STAFESTEN

Edgeware sponsrar 
Läkare Utan Gränser
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MÖT TRE MEDARBETARE PÅ EDGEWARE

ANNIKA NORIN – CFO
STOCKHOLM 

 
VAD GÖR DU PÅ EDGEWARE?
Sedan januari 2019 har jag tillträtt tjänsten 
som CFO (chief financial officer) med 
övergripande ansvar för bolagets finanser. 
Innan dess arbetade jag som controller 
med ansvar för delårsrapporter, årsbok-
slut, compliance-frågor samt säkerstäl-
lande av god kontroll över finansiella 
transaktioner. Kort uttryckt – jag jobbar 
med siffror och älskar det :)

HUR KOM DET SIG ATT DU BÖRJADE PÅ 
EDGEWARE?
Edgeware är ett spännande företag på en 
växande marknad under snabb föränd-
ring. Jag ser exempel på det i min egen 
närmiljö eftersom min tonårsdotter samt 
min unga vuxna dotter endast ser på 
streamad TV och video – aldrig på TV en-
ligt gamla TV-tablåer. Jag gillar snabbväx-
ande företag med snabba beslutsvägar 
och ännu snabbare handlingar.

  
VAD ÄR DET ROLIGASTE MED DITT JOBB?
Möjligheten att ha få vara med och bidra 
i ett spännande bolag samtidigt som jag 
lär mig nya saker, varje dag. Jag tycker 
om att kunna bidra till nya, smarta och 
effektiva processer som utvecklar före-
taget. Även ekonomiområdet utvecklas 
ständigt och nya frågeställningar uppstår 
så det finns alltid ny kunskap att ta del av 
och nya processer att implementera. Att 
sedan ha underbara kollegor är grädde 
på moset. Det gäller att ha roligt på alla 
plan i livet så även på jobbet.

MATTHEW HO – DIRECTOR 
SOLUTIONS ARCHITECTURE APAC

 
VEM ÄR DU OCH VILKET ÄR DITT PERSON-
LIGA MOTTO?
Jag heter Matthew Ho och arbetar I 
Hongkong, den finansiella huvudstaden i 
Asien. Jag har tidigare arbetat för Nortel 
Canada, Rogers Cable Canada och Har-
monic Hongkong. Mitt personliga motto 
är “Innovation segrar”. Innovation och 
uppfinningsrikedom handlar inte bara 
om produkter utan också om intillig-
gande system och att verkligen förstå 
kundernas behov och möjligheter. Det 
är viktigt för mig att både fokusera hårt 
och ha förmågan att tänka utanför boxen 
för att vinna affärer. Att just vinna affärer i 
min region är roligt och spännande.

VAD GÖR DU PÅ EDGEWARE?
Jag är ansvarig för lösningsarkitektur 
för APAC, med bas i Hongkong. Mitt 
ansvar är att vinna affärer för Edgeware i 
regionen.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU BÖRJADE PÅ 
EDGEWARE?
Jag var trött på stora och långsamma 
företag och trivs mycket bättre i snabba, 
fria och innovativa företagskulturer. Jag 
är med och surfar på den starka och 
stora vågen av IPTV och frigjorde mig 
från långsamma och tungrodda företag. 

Skönt.

VAD ÄR DET ROLIGASTE MED DITT JOBB?
Det är roligt och värdefullt att faktiskt 
kunna känna alla i företaget trots att 
jag arbetar geografiskt långt borta från 
de flesta. Jag tycker om den svenska 
kulturen och skandinavernas direkta och 
fria kommunikation och stil. Mina åsikter 
räknas och jag gör skillnad!

SANDRA APONTE – UTBILDARE
FLORIDA, USA   

 
VEM ÄR DU?
Jag är född i Colombia, är gift och har tre 
barn. Sedan 2015 bor jag med min familj 
i Florida. Mitt personliga motto är att ta 
vara på livet. Det gäller att njuta av alla 
ögonblick. Jag utmanar mig själv att ha 
roligt och samtidigt vara en inspiratör för 
andra. Min familj är mitt nav som ger mig 
kraft att ge kraft till andra. Jag lever efter 
att ”livet är tre dagar – blinka två gånger 
och det är över”… så ta ansvar för att 
göra det bästa av livet.

VAD GÖR DU PÅ EDGEWARE?
Jag utbildar kunder till Edgeware. Det 
handlar förstås om våra produkter men 
även om utvecklingen inom framtidens 
internet-TV. Det är viktigt att våra part-
ners får ut maximal nytta av våra lösning-
ar och produkter. Ofta åker jag ut till nya 
kunder och utbildar dem i samband med 
installationer av våra system. Jag hjälper 
också våra team inom pre- och postsales. 
Eftersom jag bor i USA fokuserar jag idag 
främst på kunder i Sydamerika och USA.

VARFÖR BÖRJADE DU PÅ EDGEWARE?
Jag arbetade 14 år som Team Leader på 
Ericsson och kom ganska tidigt i kontakt 
med Edgeware. Sedan jag lämnat Erics-
son och testat på eget företagande i Co-
lombia 2012 fick jag tips om ett uppdrag 
på Edgeware och det var ett enkelt val 
eftersom jag trodde starkt på företaget.

.
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THE PURPOSE
VI UTVECKLAR EXPERTIS, SYSTEM OCH TJÄNSTER SOM GER VÅRA KUNDER MÖJLIGHET ATT LEVERERA NÄSTA 
GENERATIONS, FANTASTISKA ONLINE TV, GENOM ATT ENGAGERA OSS I INNOVATION OCH KUNSKAPSDELNING.

EDGEWARES VÄRDEGRUND
Under 2018 har personal och ledning utvecklat en ny 
värdegrund för Edgeware. Den innehåller värdeord och 
förklaringar som i vardagen guidar och stärker medar-
betarnas samarbete med varandra, kunder och omvärld. 
Detta för att stödja Edgewares fortsatta tillväxtresa.

KUNDEN FÖRST 
• Var lyhörd och responsiv för kundernas behov 

• Sätt dig in i kundens affär, hjälp dem ta rätt beslut 

• Var ärlig, öppen och transparent 

EXPERTIS 
• Utveckla kunskapsnivån inom din expertis 

• Basera beslut på fakta och data 

• Förstå våra produkter och kundernas behov 

 

INNOVATION
• Utmana statiska tillstånd 

• Ta kalkylerade risker, lär av misstag och vinn 

• Var hängiven till kvalitet 

LAGANDA 

• Bygg tillit med respekt, kunskapsdelning, 
lyhördhet och agera i tid 

• Behandla alla likvärdigt 

• Höj din röst om något känns fel, samt ge 
och ta konstruktiv feedback 

• Ha roligt tillsammans 

ÄGARSKAP 

• Agera passionerat och skyndsamt 

• Färdigställ uppgifter med initiativkraft och 
ägarskap 

• Håll processer slimmade, med tydliga roller 
och ansvar 

• Håll det enkelt, undvik komplicerade lös-
ningar 



EDGEWARE 2004–2018

2004. ETT NYTT 
MARKNADSBEHOV LADE GRUNDEN 

Edgeware grundades 2004 av Joachim 
Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson 
som sett hur det linjära TV tittandet, d.v.s. 
tittande på tablålagda program, sakta 
men säkert började ersättas av video on 
demand där tittaren har kontrollen över 
TV-upplevelsen. De insåg att denna trend 
skapade en enorm ökning av mängden 
data levererad över nätverken. Visionen 
var att hitta en lösning som skulle kunna 
hantera ökningen av levererad data på ett 
effektivt sätt. Lösningen, insåg grundarna, 
skulle vara att lagra data långt ut i nätver-
ken, vid nätverkens ”edge” och därifrån 
uppkom företagets namn ”Edgeware”. 

2005. FÖRETAGET VÄXTE FRAM 

2005 lades grunden till Edgewares 
erbjudande och framtidens TV- 
tjänster växte fram. Genom att lagra 
video data långt ut i näten, med serv-
rar baserade på flashminnen, skapa-
des stora fördelar för operatörerna. 
På kontoret i Hammarbyhamnen i 
Stockholm växte affärsplan, produk-
ter och företaget fram. Edgeware 
hade åtta medarbetare. 

2007. STRATEGISKT KUNDGENOMBROTT 

Edgeware vann flera upphandlingar i 
konkurrens med branschens jättar och 
ryktet spreds om den svenska uppsticka-
ren i teknikens framkant. Efter den första 
affären med finska Maxisat landades 
Kontraktet med stort K när Telia valde 
Edgewares koncept. En viktig komponent 
i Telias satsning på att erbjuda 300 000 
linjär-TV-kunder framtidens on demand- 
TV. Därefter vanns ett avtal med den 
danska kabeloperatören Stofa som blev 
Edgewares första kund i drift. Edgeware 
hade 12 medarbetare och omsatte 13 
miljoner kronor. 

2009. MARKNADSEXPANSION 

2009 hade Edgeware byggt en 
internationell referenslista av kunder 
bland telekomföretag och kabelope-
ratörer. Genom dotterbolaget i USA 
kunde Edgeware bearbeta världens 
största marknad för TV-tjänster. 
Under året vann Edgeware den 
amerikanska ”Netflix- föregångaren” 
Zillions upphandling för att bygga 
infrastruktur. 2009 togs ytterligare 
stora steg ut på världsmarknaden. 
Exempelvis valde en av Indiens 
största kabeloperatörer Edgewares 
produkter. Edgeware hade 25 med-
arbetare och omsatte 23 miljoner 
kronor. 

2010. DUBBLERAD OMSÄTTNING 

2010 steg omsättningen från 23 till 54 miljoner 
kronor. Verksamheten professionaliserades och 
såväl kundsupport som marknadsföring utveck-
lades. Under 2010 vanns en stor och ännu idag 
betydelsefull upphandling med det belgiska 
telekomföretaget Belgacom (idag Proximus). 
Edgeware hade ännu en gång vunnit ett tungt 
kontrakt med en stor operatör och rundat 
ännu en milstolpe på företagets tillväxtresa. 
Edgeware hade 31 medarbetare och omsatte 
54 miljoner kronor. 

2006. ÄGARTILLSKOTT OCH STIGANDE INTRESSE 

2006 blev det verkliga startåret. VC-bolagen 
Creandum och Amadeus investerade i före-
tagets utveckling, företaget rekryterade per-
sonal och började tillverka produktproto typer 
och förserier. Samma år kom ett marknads-
genombrott på IBC-mässan i Amsterdam när 
Edgeware lanserade sin innovativa videoser-
ver. Edgeware hade åtta medarbetare och 
omsatte 100 000 kronor. 

2008. TELIA GICK LIVE 

2008 fick Edgeware en ny delägare i amerikanska Micron. Telia gick live med 
Edgewares teknik, som bidrog till Telias snabba tillväxt inom on demand TV. 
2008 blev Nortel Networks en internationell distributör och efter det tillkom 
systemleverantörer som Alcatel-Lucent och Ericsson som återförsäljare. I 
slutet av 2008 etablerades ett dotterbolag i USA. Under året startade utveck-
lingen av teknik för att strömma TV över det öppna internet. Edgeware hade 
18 medarbetare och omsatte 10 miljoner kronor. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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2012. REKORDAFFÄR INOM CDN 

2012 fortsatte expansionen och företaget fick 24 nya medarbetare. Edge ware vann 
sin dittills största affär inom TV-CDN och slöt en rad viktiga affärer internationellt. 
Exempelvis leveranser till en av Schweiz ledande operatörer för implementering 
av IPTV-tjänster och till den estniska kabel operatören Starman gällande video on 
demand-tjänster. Edgeware hade 58 medarbetare och omsatte 134 miljoner kronor. 

2013. ÖKAD FOKUS PÅ DIREKTFÖR-
SÄLJNING 

2013 gjordes affärer via Ericsson 
och Nokia Siemens, exempelvis 
med stora telekomoperatörer i 
Spanien och Norden. Ett återför-
säljaravtal tecknades med Nagra 
och system såldes till bland annat 
den spanska kabeloperatören 
Euskaltel. 2013 lämnade Erics-
son samarbetet efter att de köpt 
en konkurrent och Edgeware 
inledde övergången mot ökad 
direktförsäljning. En utveckling 
som gav ökad kontroll och närhet 
till kunderna. Edgeware hade 64 
medarbetare och omsatte 128 
miljoner kronor. 

2014. ASIATISK OCH LATINAMERIKANSK 
EXPANSION 

2014 förstärktes expansionen i Asien. 
I samband med att kontrakt tecknades 
med PCCW i Hongkong etablerades 
ett kontor i samma stad. Med egen 
sälj- och servicepersonal förstärktes 
den asiatiska expansionen. För att få 
ett starkare fotfäste även i Latinamerika 
inleddes samarbete med middleware-
bolaget Mirada och en affär gjordes 
med den mexikanska teleoperatören 
Televisa. Edgeware hade 63 medarbe-
tare och omsatte 148 miljoner kronor. 

2015. PASSERADE 200 MILJONER 

Edgeware växte med 35 procent. 
En viktig upphandling vanns med 
Hongkong-baserade TVB, kring 
utbyggnad av OTT (TV över det 
öppna internet). En värdefull 
referenskund i den asiatiska 
expansionen. En stor europeisk 
vadslagningsdistributör valde 
Edgewares OTT-lösning för sin 
lansering av vadslagning online. 
Satsningen på Mexiko förstärktes 
med egen sälj- och serviceper-
sonal, för att bland annat stötta 
lanseringen av Televisas tjänster. 
Edgeware hade 80 medarbetare 
och omsatte 204 miljoner kronor. 

2017. FORTSATT 
INTERNATIONELL EXPANSION 

Internationell expansion med utökad 
säljkår på utvalda marknader. Lan-
sering av ett nytt partnerprogram 
för återförsäljare och teknikpartners. 
Edgeware har 112 medarbetare och 
omsatte 236,8 miljoner kronor. Un-
der året lanserades fler nya produk-
ter än någonsin: TV Watermarker, 
Edge TV Repackager, CDN Selector 
och ett mjukvarubaserat alternativ 
till hårdvaruservrar. 

2016. TILLVÄXT OCH BÖRSINTRODUKTION 
Under 2016 slöts ett stort antal såväl nya affä-
rer som uppgraderingar till befintliga kunder.
Nya marknader penetrerades, som Australien,
och Edgeware lanserade kundlöftet ”Let’s 
make TV amazing again”. Edgewares styrelse 
förstärktes och företaget börsnoterades den 9 
december på NASDAQ Stockholm, vilket gav 
ytterligare kraft för en fortsatt, global mark-
nadsexpansion. Edgeware hade 92 medarbe-
tare, växte med 24 procent och omsatte 252 

miljoner kronor.

2011. PASSERADE 100 MILJONER 

Sju år efter starten passerades 100 
miljoner kronor i omsättning efter 
ett starkt tillväxtår med över 100 
procents tillväxt, driven av en rad 
strategiska affärer. Återförsäljarsam-
arbetet med Ericsson bidrog till en 
snabb internationalisering. 2011 lan-
serades för första gången Edgewa-
res CDN-lösning, till den spanska 
teleoperatören Jazztel. Edgeware 
hade 34 medarbetare och omsatte 
106 miljoner kronor. 

2018. UTÖKAD PRODUKTPORTFÖLJ

Ny containerbaserad originlösning för molnet pre-
senterades, inklusive den prisbelönta Ad Enabler 
för personanpassad reklam med Com Hem som 
första kund. Beslut att förvärva Cavena, svensk  
specialist på undertextning. Edgeware registre-
rade dotterbolag i Hongkong för ökad satsning i 
Asien och vann sin första 
order från en kinesisk kund.  
Edgeware hade 99 
medarbetare och  
omsatte 232 
miljoner kronor.
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används HRG Travel som sedan 2017 förser Edgeware 
med löpande redovisning av CO2 utsläpp. Under de 
senaste åren har antalet resor minskat och därmed 
också CO2 utsläppen, vilket visas i utsläppsgrafen 
på denna sida. Exempelvis har utsläpp av koldioxid, 
hänförligt till resor, minskat med 22 procent mellan 
2017 och 2018. Detta är ett resultat av ett ökande och 
alltmer strukturerat användande av professionella vi-
deokonferenser, med Skype for Business, som införts. 
Under 2018 lanserades även on-line plattformen Lear-
nify för interna och externa utbildningar, något som 
också minskar tidsödande och miljöpåverkande resor. 
Bolagets nya resepolicy uppmuntrar till bättre resurs-
hushållning vid resor och att ännu effektivare planera 
nytta vid de resor som sker. Exempelvis krävs minst 
två kundmöten för att en resa ska godkännas, med 
max tre deltagare från Edgeware. Förutom tjänste-
resor och leverantörstransporter utgörs transporter av 
de anställdas resor till och från arbetet. Dessa resor är 
dock utsläppsmässigt små då merparten av de anställ-
da åker kommunalt eller cyklar, vilket uppmuntras av 

1. MILJÖ

Även om bolagets miljömässiga påverkan överlag bör 
anses vara begränsad, arbetar Edgeware kontinuerligt 
med miljöfrågor som gäller reglering av produkter och 
verksamheten. En genomgång av verksamhetens akti-
viteter och processer har genomförts för att identifiera 
relevanta miljöaspekter. Nedan redogörs kortfattat de 
områden som bedöms ha störst miljö- och hållbarhets-
påverkan.

PRODUKTER
Edgewares huvudprodukt är den egenutvecklade 
TV-servern som därmed är Edgewares enskilt största 
”miljöpåverkare” tillverkningsmässigt. Jämfört med 
vanliga hårddiskbaserade servrar har Edgewares 
produkter högre prestanda, tar mindre plats samt är 
inte i samma behov av kylning. Detta sammantaget 
ger miljöfördelar i form av lägre energiförbrukning, 
mindre utrymmesbehov, lägre energiförbrukning i 
form av kylning samt längre hållbarhet. Vid full strea-
mingbelastning förbrukar Edgewares servrar cirka 100 
watt, dvs nära en femtedel el jämfört med jämförbara 
servrar. Anledningen till den låga energiförbrukningen 
är att servern bygger på flashminnen och inte energi-
krävande hård- eller SSD-diskar. Produkten monteras 
av Edgewares miljöcertifierade leverantör OrbitOne i 
Ronneby och Huddinge. Toshiba, som också de är kva-
litets- och miljöcertifierade, är leverantör av produk-
tens centrala flashminne. I de fall Edgeware levererar 
standardservrar levereras dessa av Hewlett Packard 
Enterprise. Edgeware efterlever relevanta regulatoris-
ka krav på energiförbrukning och produktmärkning.

RESOR
Edgeware äger inga tjänstefordon. Mycket få tjänste-
resor sker inom landet och då används främst Arlanda 
Express samt flyg eller tåg. Däremot genomförs ett 
flertal tjänsteresor utomlands med flyg. För bokning 

EDGEWARES HÅLLBARHETSARBETE 2018

Edgeware omfattas idag inte av kraven för att upprätta en hållbarhetsredovisning. Likväl har 
bolaget under 2018 drivit ett internt arbete för att följa och öka insatserna inom hållbarhet och 
uppfylla god regel-efterlevnad inom alla relevanta områden. Syftet är att förbereda bolaget inför 
en framtida hållbarhetsredovisning. Nedan presenteras det arbete som idag sker inom miljö, 
medarbetarfrågor samt ekonomi- och bolagsstyrning. Regler, processer och målsättningar finns 
djupare beskrivet i bolagets Code of Conduct, miljöpolicy, jämställdhetsplan, informationspolicy 
och bolagsstyrningsrapport.

RESURSFÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP FRÅN FLYGRESOR 
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Edgeware med möjligheten till praktisk, gratis cykel-
parkering i garaget under huvudkontoret i Stockholm. 
Möjlighet finns även att arbeta på distans/hemifrån 
via VPN-uppkoppling.
 
KONTOR, ENERGI & NÄRMILJÖ
Edgewares huvudkontor ligger i en av Vasakronans 
”Hötorgsskrapor” i centrala Stockholm. Vasakronans 
hållbarhetsrapport följer riktlinjerna från den internatio-
nella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) 
och är från och med 2017 upprättad i enlighet med 
GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Vasakronan 
har som målsättning att driva hela verksamheten på 
ett hållbart sätt. Edgeware har sedan 2015 köpt Bra EL 
från Fortum, baserat på 100 procent förnybar energi, 
med vatten- och vindgenererad el. Edgewares andra 
kontor har under 2018 funnits hos Business Sweden i 
Hongkong. Sent under 2018 övergick verksamheten 
i ett eget bolag och med ett nytt kontor för cirka tio 
medarbetare. Vid inköp av kontorsmaterial, förbruk-
ningsvaror och livsmedel väljs i första hand miljö- och 
Svanenmärkta samt rättvisemärkta produkter. 

AVFALL
Edgeware efterlever EUs WEEE- direktiv (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) gällande pro-

duktutskick och återtag av produkterna. Edgewares 
servrar har lång livslängd och när de ersätts av nya 
eller ska skrotas erbjuder Edgeware kostnadsfritt 
återtag av produkten för ansvarsfull återvinning. För 
kunder som uppgraderar och byter ut system erbjud-
er Edgeware en ”Trade-in” som ger kunderna en 
ekonomisk morot att skicka tillbaka servrar. Edgeware 
återvinner och återanvänder reservdelar från retur-
nerade servrar. Avfall från Edgewares huvudkontor 
i Stockholm har fastighetsskötaren Vasakronan ett 
totalansvar för.

EDGEWARES EGENUTVECKLADE TV-SERVER FÖRBRUKAR EN FEMTEDEL SÅ MYCKET ENERGI SOM STANDARDHÅRDVARA

SÅLD OCH INSAMLAD IT-TELEKOMUTRUSTNING I EU (WEEE)
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mellan kvinnor och män visar att Edgeware har en 
jämställd lönepolitik. Det finns inte några könsrelate-
rade löneskillnader, utan alla eventuella löneskillnader 
är grundade på personens erfarenhet, resultat och 
tjänstens art. 

KÖNSFÖRDELNING
Edgeware består till största delen av manliga anställ-
da. Den främsta anledningen är att verksamheten till 
huvudsak är utveckling av teknisk utrustning inom 
videosegmentet. Redan på universitetsnivå är det 
en överväldigande majoritet män som söker sig till 
de utbildningsinriktningar som är nödvändiga för att 
erhålla kompetens att utföra utvecklingsarbete på 
Edgeware, vilket tyvärr lägger grunden för den sned-
vridna könsfördelningen. För att så långt det är möjligt 
rätta till den ojämna könsfördelningen pågår därför ett 
medvetet arbete med att öka rekryteringen av kvinnor 
i allmänhet inom bolaget samt i synnerhet inom forsk-
ning och utveckling. Konkret innebär det att relevant 
kompetens och erfarenhet är nödvändiga vid rekryte-
ringar, men vid likvärdig kompetens och erfarenhet ska 
dock kvinnliga sökande premieras och ha företräde. 

2. MEDARBETARE/SOCIAL MILJÖ

En av de viktigaste faktorerna till framgång är moti-
verade medarbetare som trivs, utvecklas och arbetar 
med saker de brinner för. På Edgeware är mångfald 
och jämställdhet viktig del av företagskulturen. Mång-
fald tillför perspektiv och bidrar till ökad kreativitet och 
jämställdhet. Det är en förutsättning för ett hållbart 
arbetsklimat. För ett globalt företag är det avgörande 
att organisationen speglar kunderna och har förståelse 
för olikheter, lokala förutsättningar och kulturskillnader.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN
Edgeware har ett ansvar att aktivt arbeta med jäm-
ställdhetsfrågor. Ett led i detta arbete är att vi konti-
nuerligt upprättar och fastställer en handlingsplan för 
jämställdhetsfrågor. 

Alla människor har lika värde och alla förtjänar, 
oavsett kön och ursprung, samma möjligheter och 
förutsättningar att utvecklas. Resultatet av vår årliga 
kartläggning och analys av löner och löneskillnader 

EDGEWARE HAR EN JÄMSTÄLLD LÖNEPOLITIK OCH STRÄVAR EFTER ATT ÖKA REKRYTERINGEN AV KVINNOR, SÄRSKILT INOM FOU
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HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
Att känna stolthet för sitt arbete, trivas med kollegor 
och ges möjlighet till personlig utveckling är nycklar till 
ett hållbart medarbetarskap. Den årligen återkomman-
de medarbetarundersökningen visar på hög trivsel och 
ett mycket starkt ambassadörskap. Hela 92 procent 
är mycket nöjda med Edgeware som arbetsgivare. 
Det är ett gott betyg som bygger på övertygelsen att 
medarbetare som mår bra också presterar bra. Därför 
bidrar Edgeware aktivt med förutsättningar för detta 
med såväl generösa friskvårdsbidrag som sjukvårds-
försäkringar. Med systemet Heart Pace, som är en ny 
process för medarbetarsamtal, förenklas och standard-
iseras målen och uppföljningen av medarbetarut-
vecklingen vilket stärker möjligheterna för personlig 
utveckling och även chefskapet. Vidare lanserades 
under 2017 ett ramverk för kompetensutveckling som 
motiverar medarbetare att utvecklas i linje med deras 
roll och företagets mål. Under 2018 sjösattes även, 
som tidigare nämnts, on-line plattformen Learnify för 
interna och externa utbildningar, något som också 
minskar tidsödande och miljöpåverkande resande. 
Systemet gör det enklare att utbilda såväl medarbeta-
re som kunder och partners över hela världen.

3. EKONOMI/BOLAGSSTYRNING

Edgewares Code of Conduct är företagets centrala 
informationsverktyg för att informera om och efterleva 
de riktlinjer och regelverk som avkrävs Edgeware med-
arbetare. Ett regelverk som vilar på United Nations 
(UN) Global Compact.

Edgeware har flera steg av intressenter i värdekedjan, 
där de viktigaste är medarbetarna, investerare, kunder, 
samarbetspartners och leverantörer.
 

AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD
Verksamheten ska alltid bedrivas i enlighet med till-
lämplig lagstiftning och principer. Edgewares grund-
principer för god affärsetik beskrivs i de affärsetiska 
riktlinjerna i bolagets Code of Conduct, som inklude-
ras i viktiga kundkontrakt och partneravtal.
 
ANTIKORRUPTIONSARBETE 
Edgeware har en nolltolerans mot korruption, inklusive 
otillbörlig påverkan, otillbörliga förmåner och andra 
former av oetiska handlingar.

Riktlinjerna följer gällande lagstiftning och Institutet 
Mot Mutors vägledande kod om gåvor, belöningar 
och andra förmåner i näringslivet (även känd som 
Näringslivskoden).

Företaget har genomfört utbildningsprogram med 
medarbetarna för riktlinjerna för antikorruption och 
affärsetik. Edgeware planerar att genomföra fler 
utbildningar också med hjälp av det nylanserade verk-
tyget för E-learning, Learnify. Under 2018 lanserades 
en nyutvecklad ”visselblåsarfunktion” som uppmuntrar 
och förenklar rapportering av brott mot företagets 
etiska riktlinjer. Det fanns inga rapporterade eller 
misstänkta fall av korruption eller brott mot företagets 
etiska riktlinjer under 2018.

INFORMATION OCH SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER 
Edgeware har under 2018 anpassat sig till och följer till 
fullo den nya GDPR-lagstiftningen, som gäller från 25 
maj 2018. Edgewares HR- och CRM-system är anpas-
sade till GDPR. 

92%
AV MEDARBETARNA ÄR MYCKET  

NÖJDA MED EDGEWARE  
SOM ARBETSGIVARE
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AKTIEN OCH ÄGARNA

Aktieägare Antal aktier Aktier och röster, %

1 Amadeus Capital Partners 6 937 694 23,1%

2 Nordea Funds 2 825 208 9,4%

3 Creandum 2 630 347 8,8%

4 Swedbank Robur Funds 2 600 000 8,7%

5 AMF Insurance & Funds 1 100 000 3,7%

6 ÖstVäst Capital Management 1 084 694 3,6%

7 Catella Funds 915 608 3,0%

8 LMK-bolagen & Stiftelse 780 000 2,6%

9 Öhman Funds 671 296 2,2%

10 DNB Funds 665 137 2,2%

11 Unionen-Svenska 600 000 2,0%

12 Joachim Roos 504 091 1,7%

13 Aktia Asset Management 480 000 1,6%

14 Avanza Pension 416 265 1,4%

15 Lukas Holm Invest AB 335 507 1,1%

16 Kalle Henriksson Invest AB 315 485 1,1%

17 SEB Trygg Life 300 939 1,0%

18 Nordnet Pension Insurance 296 457 1,0%

19 Handelsbanken Life Insurance AB 283 290 0,9%

20 Skandia Funds 221 639 0,7%

Total top 20  23 963 657

Others  6 079 351

Total  30 043 008

Källa: Monitor av Modular Finance AB per 2018-12-31. Sammanställd och bearbetad data från bland andra Euroclear,  

Morningstar och Finansinspektionen.

Edgewares aktiekurs har under 2018 varierat mellan 
10,56 kronor och 36,25 kronor. Stängningskurs sista 
handelsdagen för december 2018 var 12,20 kronor. 
Edgewares börsvärde uppgick per den sista december 
2018 till 367 MSEK. Antalet aktieägare i Edgeware 

uppgick den 31 december 2018 till 3 214. Utländska 
ägares innehav uppgick till cirka 31,4 procent av rös-
terna. Edgewares aktiekapital uppgick den 31 decem-
ber 2018 till 1 502 150,40 SEK fördelat på 30 043 008 
antal aktier, varav 100% är av serie C.
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GEOGRAFISK FÖRDELNING, AKTIEKAPITAL ÄGARKATEGORIER, AKTIEKAPITAL

Källa: Monitor av Modular Finance AB per 2018-12-31.  
Sammanställd och bearbetad data från bland andra Euroclear, 
Morningstar och Finansinspektionen.

Källa: Monitor av Modular Finance AB per 2018-12-31.  
Sammanställd och bearbetad data från bland andra Euroclear, 
Morningstar och Finansinspektionen.

Antal aktier Andel av ägare, % Aktiekapital, %

1–500 67,1 1,2

501–1 000 11,7 1,1

1 001–5 000 15,3 3,9

5 001–10 000 2,9 2,4

10 001–50 000 2,1 4,5

50 001–100 000 0,2 1,2

100 001–500 000 0,4 11,4

500 001–1 000 000 0,2 13,8

1 000 001–5 000 000 0,2 34,1

5 000 001– 0,0 23,1

Anonymt ägande N/A N/A

Totalt 100 100

Totalt antal ägare och antal aktier: 3 214 30 043 008

 
Källa: Monitor av Modular Finance AB per 2018-12-31.  

Sammanställd och bearbetad data från bland andra Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
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FLERÅRSÖVERSIKT
2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning per region

EMEA 161,5 163,9 188,7 135,8 128,5

AMERICAS 48,4 37,1 41,3 55,3 13,2

APAC 22,0 35,8 22,2 12,5 6,5

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,2 203,6 148,2

Nettoomsättning per försäljningskategori

Produkter 175,9 182,9 208,1 167,9 118,7

Tjänster 55,9 53,9 44,1 35,7 29,5

     Varav: Support 48,4 45,3 37,2 32,6 26,7

     Varav: Professional services 7,5 8,6 6,9 3,1 2,8

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,2 203,6 148,2

Bruttoresultat* 160,2 176,3 175,6 140,9 106,7

Bruttomarginal%* 69,1% 74,4% 69,6% 69,2% 72,0%

Rörelsekostnader* -169,4 -164,5 -156,5 -127,6 -93,7

Rörelsekostnader/Nettoomsättning%* -73,0% -69,5 -62,0% -62,7% -63,2%

Rörelseresultat (EBIT)* -9,1 11,8 19,1 13,3 13,0

Rörelsemarginal% (EBIT)* -3,9% 5,0% 7,6% 6,5% 8,8%

EBITDA* 4,7 23,7 29,0 19,3 17,2

EBITDA marginal (%)* 2,0% 10,0% 11,5% 9,5% 11,6%

Justerad EBIT* -9,1 11,8 34,3 13,3 13,0

Justerad EBIT marginal (%)* -3,9% 5,0% 13,6% 6,5% 8,8%

Justerad EBITDA* 4,7 23,7 44,2 19,3 17,2

Justerad EBITDA marginal (%)* 2,0% 10,0% 17,5% 9,5% 11,6%

Periodens resultat efter skatt -6,6 7,5 15,7 10,8 10,7

Nettomarginal, periodens resultat efter skatt%* 2,8% 3,2% 6,2% 5,3% 7,3%

Totala tillgångar 319,9 311,7 309,9 136,0 106,0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 238,1 244,7 234,1 68,3 60,3

Soliditet%* 74,4% 78,5% 75,5% 50,2%   48,9%

Avkastning på eget kapital (ROE)* -2,7% 3,1% 10,4% 16,8% 19,2%

Eget kapital per aktie, före utspädning* 7,9 8,1 9,4 2,8 4,6

Resultat per aktie, före utspädning (Not 16) -0,2 0,2 0,6 0,5 0,8

Avkastning på rörelsekapital (ROOC) % * -3,8% 5,1% 12,6% 20,7% 23,2%

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % * -1,9% 4,3% 7,8% 10,9% 18,0%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 -2,7 45,1 15,3 7,3

Periodens kassaflöde -4,9 -97,0 171,3 5,3 2,7

Antal anställda vid utgången av perioden1) 99 112 92 89 71

Varav kvinnor 13 10 11 12 8

1)  Anställda: I antalet anställda per sista december ingår även anställda via Business Sweden 14 (17) samt konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 7 (10). 

*) Finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Definitioner av måtten finns redovisade på sidan 46-47.



EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018     45 

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning per region

EMEA 161,5 163,9 188,7 135,8 128,5

AMERICAS 48,4 37,1 41,3 55,3 13,2

APAC 22,0 35,8 22,2 12,5 6,5

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,2 203,6 148,2

Nettoomsättning per försäljningskategori

Produkter 175,9 182,9 208,1 167,9 118,7

Tjänster 55,9 53,9 44,1 35,7 29,5

     Varav: Support 48,4 45,3 37,2 32,6 26,7

     Varav: Professional services 7,5 8,6 6,9 3,1 2,8

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,2 203,6 148,2

Bruttoresultat* 160,2 176,3 175,6 140,9 106,7

Bruttomarginal%* 69,1% 74,4% 69,6% 69,2% 72,0%

Rörelsekostnader* -169,4 -164,5 -156,5 -127,6 -93,7

Rörelsekostnader/Nettoomsättning%* -73,0% -69,5 -62,0% -62,7% -63,2%

Rörelseresultat (EBIT)* -9,1 11,8 19,1 13,3 13,0

Rörelsemarginal% (EBIT)* -3,9% 5,0% 7,6% 6,5% 8,8%

EBITDA* 4,7 23,7 29,0 19,3 17,2

EBITDA marginal (%)* 2,0% 10,0% 11,5% 9,5% 11,6%

Justerad EBIT* -9,1 11,8 34,3 13,3 13,0

Justerad EBIT marginal (%)* -3,9% 5,0% 13,6% 6,5% 8,8%

Justerad EBITDA* 4,7 23,7 44,2 19,3 17,2

Justerad EBITDA marginal (%)* 2,0% 10,0% 17,5% 9,5% 11,6%

Periodens resultat efter skatt -6,6 7,5 15,7 10,8 10,7

Nettomarginal, periodens resultat efter skatt%* 2,8% 3,2% 6,2% 5,3% 7,3%

Totala tillgångar 319,9 311,7 309,9 136,0 106,0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 238,1 244,7 234,1 68,3 60,3

Soliditet%* 74,4% 78,5% 75,5% 50,2%   48,9%

Avkastning på eget kapital (ROE)* -2,7% 3,1% 10,4% 16,8% 19,2%

Eget kapital per aktie, före utspädning* 7,9 8,1 9,4 2,8 4,6

Resultat per aktie, före utspädning (Not 16) -0,2 0,2 0,6 0,5 0,8

Avkastning på rörelsekapital (ROOC) % * -3,8% 5,1% 12,6% 20,7% 23,2%

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % * -1,9% 4,3% 7,8% 10,9% 18,0%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 -2,7 45,1 15,3 7,3

Periodens kassaflöde -4,9 -97,0 171,3 5,3 2,7

Antal anställda vid utgången av perioden1) 99 112 92 89 71

Varav kvinnor 13 10 11 12 8

1)  Anställda: I antalet anställda per sista december ingår även anställda via Business Sweden 14 (17) samt konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 7 (10). 

*) Finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Definitioner av måtten finns redovisade på sidan 46-47.

DEFINITIONER

EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika.

APAC Asien och Stillahavsområdet.

AMERICAS Nord- och Sydamerika.

Bruttoresultat Nettoomsättning reducerat med kostnad för sålda varor och tjänster.

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal % (EBIT %) Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till nettoomsättning.

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA-marginal % EBITDA i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital (ROE) Periodens resultat i procent av justerat eget kapital (eget kapital plus eget 

kapitaldelen av obeskattade reserver).

Justerat eget kapital eget kapital plus eget kapitaldelen av obeskattade reserver.

Soliditet Justerat eget kapital i relation till totala tillgångar.

Antal aktier efter utspädning har räknats om med hänsyn till nyemissioner samt historisk effekt från teck-

ningsoptioner.

Resultat per aktie periodens resultat i relation till antalet aktier.

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier.

Rörelsekostnader/Nettoomsättning% Rörelsekostnader i relation av nettoomsättningen där rörelsekostnader 

motsvarar Bolagets kostnader som inte är direkt hänförbara till Bolagets varor eller tjänster.

Nettomarginal: Bolagets vinst efter skatt i relation med nettoomsättning.

Rörelsekapital Bolagets samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 

Avkastning på rörelsekapital (ROOC) Rörelseresultat (EBIT) i relation till genomsnittligt rörelsekapital.

Sysselsatt kapital Bolagets balansomslutning.

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittligt 

sysselsatt kapital.
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FINANSIELLA MÅTT SOM INTE DEFINIERAS ENLIGT IFRS
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull 
kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla 
företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finan-
siella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras avstämningar 
av vissa finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.

RÖRELSEMARGINAL %
Bolaget har valt redovisa rörelsemarginalen då den visar på Bolagets vinst i relation till nettoomsättning opåverkat av finansieringskostnader.

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,2 203,6 148,2

Rörelseresultat (EBIT) -9,1 11,8 19,1 13,3 13,0

Rörelsemarginal (EBIT) (%) -3,9% 5,0% 7,6% 6,5% 8,8%

NETTOMARGINAL %
Bolaget har valt att redovisa nettomarginal då det visar hur mycket vinst Bolaget genererar netto i förhållande till nettoomsättning.

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,2 203,6 148,2

Periodens resultat efter skatt -6,6 7,5 15,7 10,8 10,7

Nettoomsättning (%) -2,8% 3,2% 6,2% 5,3% 7,3%

 

EBITDA OCH JUSTERAD EBITDA
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet EBITDA då detta visar rörelsens underliggande resultat rensat från effekten av avskrivningar 
vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar avser historiska investeringar. Bolaget har även valt att redovisa nyck-
eltalet justerad EBITDA för att visa det underliggande resultatet även rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband med 
förberedelseprocess för börsnoteringen. I kostnaderna för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rappor-
tering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader 
relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR samt nya styrelsemedlemmar.
 

2018 2017 2016 2015 2014

EBITDA-brygga

Rörelseresultat -9,1 11,8 19,1 13,3 13,0

Avskrivningar på aktiverade utgifter för utveckling -11,1 -8,5 -6,6 -3,7 -2,2

Övriga avskrivningar -2,7 -3,4 -3,3 -2,2 -1,9

EBITDA 4,7 23,7 29, 0 19,3 17,2

EBITDA marginal (%) 2,0% 10,0% 11,5% 9,5% 11,6%

Jämförelsestörande poster

Kostnader förberedelser inför börsnotering - – 15,2 – –

Justerad EBITDA 4,7 23,7 44,2 19,3 17,2

Justerad EBITDA marginal (%) 2,0% 10,0% 17,5% 9,5% 11,6%

RÖRELSERESULTAT (EBIT) OCH JUSTERAD EBIT
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet justerad EBIT då det visar det underliggande resultatet rensat från ej återkommande poster 
som uppstått i samband med förberedelseprocess för börsnoteringen, vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid. I kostnaderna 
för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra gransknings-
kostnader från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaq-
kostnader, rekryteringskostnader för IR och nya styrelsemedlemmar.

2018 2017 2016 2015 2014

EBIT-brygga

Rörelseresultat -9,1 11,8 19,1 13,3 13,0

Jämförelsestörande poster

Kostnader i relation till förberedelser för börsnotering - – 15,2 – –

Justerad EBIT -9,1 11,8 34,3 13,3 13,0

Justerad EBIT marginal (%) -3,9% 5,0% 13,6% 6,9% 8,8%
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SOLIDITET %
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då det visar på bolagets långsiktiga fortlevnadsförmåga.

2018 2017 2016 2015 2014

Totala tillgångar 319,9 311,7 309,9 136,0 106,0

Eget kapital 238,1 244,7 234,1 68,3 60,3

Soliditet (%) 74,4% 78,5% 75,5% 50,2% 48,9%

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (ROE) %
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet avkastning på eget kapital (ROE) då det visar hur effektivt bolaget använder sina tillgångar för 
att skapa vinster i bolaget.

2018 2017 2016 2015 2014

Eget kapital 238,1 244,7 234,1 68,3 60,3

Genomsnittligt justerat eget kapital 241,4 239,4 151,2 64,3 56,1

Periodens resultat -6,6 7,5 15,7 10,8 10,7

Avkastning på eget kapital (ROE, %) -2,7% 3,1% 10,4% 16,8% 19,2%

AVKASTNING PÅ RÖRELSEKAPITAL (ROOC) %
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på rörelsekapital (ROOC) då det visar hur mycket rörelsekapital som binds i rörelsen 
samt hur effektivt det bundna rörelsekapitalet används.

 2018 2017 2016 2015 2014

(BELOPP I MSEK)

Kortfristiga fordringar 185,1 173,1 80,9 66,8 51,4

Likvida medel 93,1 97,7 194,6 21,1 17,2

Kortfristiga skulder -81,5 -66,7 -75,2 -67,2 -44,5

Rörelsekapital 229,9 232,6 234,1 68,3 60,3

Genomsnittligt rörelsekapital 237,2 233,4 151,2 64,3 56,1

Rörelseresultat (EBIT) -9,1 11,8 19,1 13,3 13,0

Avkastning på rörelsekapital (ROOC) (%) -3,8% 5,1% 12,6% 20,7% 23,2%

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL (ROCE) %
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) då det visar avkastningen på det totala kapital som 
binds i verksamheten.

 2018 2017 2016 2015 2014

(BELOPP I MSEK)

Rörelseresultat (EBIT) -9,1 11,8 19,1 13,3 13,0

Finansiella intäkter 3,2 1,5 5,2 1,5 6,1

Rörelseresultat plus finansiella intäkter -6,0 13,3 24,3 14,8 19,1

Totala tillgångar 319,9 311,7 309,9 136,0 106,0

Genomsnittligt totala tillgångar 315,8 239,4 310,8 222,5 121,0

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (%) -1,9% 4,3% 7,8% 10,9% 18,0%

RÖRELSEKOSTNADER/NETTOOMSÄTTNING %
Bolaget har valt att redovisa rörelsekostnader i relation till nettoomsättning för att visa hur stor andel av Bolagets kostnader som inte är 
direkt hänförbara till produkter och eller tjänster.

 2018 2017 2016 2015 2014

(BELOPP I MSEK)

Försäljningskostnader -68,8 -64,5 -58,6 -58,2 -37,3

Administrationskostnader -44,1 -44,2 -45,3 -28,8 -23,8

Forsknings- och utvecklingskostnader -53,4 -56,1 -51,9 -40,0 -32,8

Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader -3,1 0,3 -0,7 -0,7 3,8

Rörelsens kostnader -169,4 -164,5 -156,5 -127,7 -90,1

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,3 203,6 148,2

Rörelsekostnader/nettoomsättning % -73,0% -69,5% -62,0% -62,7% -60,8%
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Edgewares styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av 
årsstämman 2019. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande 
till Edgeware och/eller Edgewares större aktieägare.

Oberoende i förhållande till

Namn Befattning Ledamot sedan
Edgeware och  

bolags ledningen
Edgewares större  

aktieägare

Michael Ruffolo Styrelseordförande 2013 Ja Ja

Tuija Soanjärvi Styrelseledamot 2018 Ja Ja

Jonas Hasselberg Styrelseledamot 2018 Ja Ja

Sigrun Hjelmquist Styrelseledamot 2016 Ja Ja

Kent Sander Styrelseledamot 2016 Ja Ja

Arnd Benninghoff Styrelseledamot 2018 Ja Ja

Född 1961. Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Har-
vard  Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
 Verkställande direktör  för Internap Corporation och 
Crossbeam Systems, Inc.  Styrelseledamot för Pacnet 
 Corporation.

Aktieägande i Edgeware: Michael Ruffolo innehar  
24 430 aktier i Bolaget.1)

Född 1967. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska 
Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: VD och koncernchef, Proact IT Group

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Vice President & Head of 
Consumer Business för Telia Sverige, Vice President & Head of Global 
Business för Telia Company, Styrelseledamot för Springworks AB.

Aktieägande i Edgeware: Jonas Hasselberg innehar inga aktier i 
Bolaget.1)

Född 1969. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Examen i Business and Administration, 
University of Münster.

Övriga nuvarande befattningar: EVP Gaming & 
esports för MTGx inom Modern Times Group. Styrel-
seordförande för Kongregate, San Francisco. Styrelse-
ledamot för ESL, Turtle Entertainment GmbH, Cologne, 
Dreamhack AB, Stockholm och Innogames GmbH, 
Hamburg.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseord-
förande för Splay Networks, Stockholm och ESL, styrelse-
ledamot för Zoomin TV, Amsterdam och Kongreate.  

Aktieägande i Edgeware: Arnd Benninghoff innehar 
inga aktier i Bolaget. 1)

1)  Aktieinnehav per 31 december 2018.

MICHAEL RUFFOLO

JONAS HASSELBERG

ARND BENNINGHOFF

STYRELSE
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Född 1956. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen och teknologie licentiat- 
 examen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för 
Facesso AB. Styrelseledamot för Addnode Group AB, Eolus Vind 
Aktiebolag, IGOT AB, Ragn-Sellsföretagen AB, Teqnion AB och 
Transcendent Group AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  Styrelseordförande 
för Nordic Iron Ore AB, Almi Invest Östra Mellansverige AB, 
Almi Invest Stockholm AB och Fouriertransform AB. Styrelse-
ledamot för Bluetest AB, Clavister AB, Saminvest AB, Silex 
Microsystems AB.

Aktieägande i Edgeware: Sigrun Hjelmquist innehar 10 000 
aktier i Edgeware.1)

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Tobii 
AB (publ), Mr Green & Co AB (publ), OnePhone Holding AB 
och Triboron International AB. Styrelseledamot för IAR Systems 
AB, Expander Business Consulting AB och BT OnePhone Ltd. 
Styrelseledamot för och ägare av KR Sander Associates AB och 
Sander Capital Consulting AB. Delägare i Laser Hair Care AB. 
Styrelsesuppleant för OnePhone UK SP AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordföran-
de för Transmode Systems AB, Transmode AB och mFormation 
Technologies Inc. Styrelseledamot för KPN OnePhone Holding 
BV och Trux Holding AB. Styrelseledamot för och delägare i 
BrainHeart Partners AB. Delägare i BrainHeart General Partner 
KB.

Aktieägande i Edgeware: Kent Sander innehar 10 000 aktier 
i Edgeware.1)

Född 1955. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Masterexamen i Economics and Business Administra-
tion, Helsinki School of Economics

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Basware 
Corporation, Nixu Corporation och VR-Group Ltd., Senior advisor för 
Directors Institute Finland och President för Finlands Orienterings-
förbund. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot för 
Metsähallitus, MH-Metsätalous Oy, MH-Kivi Oy, Silta Oy, Silta Group 
Oy, Affecto Plc, Tecnotree Corporation och DNA Ltd.

Aktieägande i Edgeware: Tuija Soanjärvi innehar inga aktier i 
Bolaget. 1)

1)  Aktieinnehav per 31 december 2018.

SIGRUN HJELMQUIST

TUIJA SOANJÄRVI

KENT SANDER 
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Född 1963. CEO fr.o.m. den 13 februari 2018.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i systemteknik från Kung-
liga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för 
Semcon AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseleda-
mot och verkställande direktör för Transmode Systems AB 
och Transmode AB. Styrelseledamot för Edgeware.

Aktieägande i Edgeware: Karl Thedéen innehar 22 900 
aktier samt 500 000 teckningsoptioner i Edgeware.1)

Född 1967. VP R&D sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kung-
liga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare av Anders Westin 
Consulting AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Senior Director 
of Engineering för ARRIS.

Aktieägande i Edgeware: Anders Westin innehar inga 
aktier men 18 200 teckningsoptioner i Edgeware.1)

Född 1971. CFO & HR sedan 2015, t.o.m. 31 december 2018.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen från Stockholms 
universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare av Academy of 
Business Stockholm.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Finance Director 
Nordic för Acer Sweden AB. CFO för Pocket Shop AB.

Aktieägande i Edgeware: Steeve Führ innehar 0 aktier i 
Edgeware samt 32 000 teckningsoptioner.1)

Född 1976. Chief Product and Technology Officer sedan 
2019.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga 
Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Appa-
lanche AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VP Products för 
Edgeware sedan 2014.

Aktieägande i Edgeware: Johan Bolin har 1 034 aktier samt 
32 000 teckningsoptioner i Edgeware.1)

1)  Aktieinnehav per 31 december 2018.

STEEVE FÜHR

JOHAN BOLINANDERS WESTIN

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

KARL THEDÉEN
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Född 1970. VP Operations sedan 2013, t.o.m 8 februari 2019.

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen från Kungliga Teknis-
ka högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieägande i Edgeware: Magnus Larsson innehar inga 
aktier men 32 000 teckningsoptioner i Edgeware.1)

Född 1967. General Counsel sedan 2013.

Utbildning: Juris kandidatexamen från Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot 
för GKS Drift AB och Bolagsjurist för Pricer AB (publ).

Aktieägande i Edgeware: Richard Berg innehar inga aktier 
men 22 000 teckningsoptioner i Edgeware.1)

Född 1963. CMO sedan 2016.

Utbildning: Kandidatexamen i fysik från Imperial College 
London.

Övriga nuvarande befattningar: Direktör för och ägare av 
Stalking Horse Marketing Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CMO för Intu-
ne Networks Ltd. 

Aktieägande i Edgeware: Richard Brandon innehar inga 
aktier men 40 200 teckningsoptioner i Edgeware.1)

1)  Aktieinnehav per 31 december 2018.

MAGNUS LARSSON
RICHARD BRANDON

RICHARD BERG

Född 1970. VP Sales & Field Operations sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires, Executive Master of Business 
Administration från IESE Business School – University of Navarra

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VP Sales EMEA & 
LATAM för Edgeware sedan 2018, Country Director och Regio-
nal Sales Director Southern Europe för Level 3.

Aktieägande i Bolaget: Luis Beute innehar inga aktier i 
Bolaget. 1)

LUIS BEUTE

Född 1970. CFO, IR & HR sedan 1 januari 2019

Utbildning: Civilekonom kandidatexamen från Stockholms 
Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Finance Controller 
Edgeware, Region Controller Nordic för Acer Sweden AB, Finan-
ce Manager Nordic för Acer Sweden AB.

Aktieägande i Bolaget: Annika Norin innehar 700 aktier och  
8 000 teckningsoptioner i Bolaget. 1)

ANNIKA NORIN



52 EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Edgeware 
AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernre-
dovisning för räkenskapsåret 2018-01-01– 2018-12-31.

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING
Edgeware är ett ledande företag inom TV- och 
videodistributionslösningar som specifikt riktar sig till 
aktörer som levererar tjänster via operatörsnät eller 
det öppna internet. Företaget tillhandahåller infra-
struktur som är särskilt anpassad för att möjliggöra för 
nätverksoperatörerna att erbjuda ett brett utbud av 
videotjänster med avsikt att skapa nya intäktsströmmar 
samt att öka lojaliteten hos befintliga kunder. Edgewa-
res produktutbud består av hård- och mjukvaruproduk-
ter som används för att bygga innehållsdistributions-
nätverk optimerade för TV- och video-distribution över 
IP nät, så kallad TV CDN (”content delivery network”). 
Edgewares produkter och lösningar stödjer såväl tradi-
tionella betal-TV-tjänster som de mest avancerade nya 
webb-TV-tjänsterna.
 
Förutom att användas för operatörers utbyggnad av 
egna videotjänster så riktar sig bolagets produkter 
också till innehållsägare och TV-bolag som vill utnyttja 
internet för att nå tittare. Dessa aktörer kallas inom 
branschen för ”over-the-top leverantörer” eller OTTer 
samt traditionella broadcasters. Dessa kundgrupper 
kommer att få ökande betydelse framgent, i takt med 
transformeringen av TV-landskapet och i takt med 
förväntat starkt ökande trafikvolymer.

Vårt mål är att hjälpa operatörer och OTT/Broadcaster 
bolag att utöka sin marknadsandel och förbättra sitt 
tjänsteutbud inom TV- och videostreaming, vilket kom-
mer att leda till att Edgeware fortsätter att växa sin 
kundbas och därmed minskar kundkoncentrationen. 

Vi har under 2018 fortsatt att vinna nya utbyggnads- 
och moderniseringsordrar när det gäller CDN-nät. Det 
visar att det fortfarande finns stor potential inom CDN. 
Vi ser också en tydlig trend mot ökad OTT-användning 
och ett ökande intresse av att använda webbtekno-
logibaserade plattformar för distribution av video-
tjänster. Många av våra stora kunder har börjat göra 

nödvändiga investeringarna i våra produkter för att ta 
det steget. Den här utvecklingen ger möjligheten att 
adressera nya potentiella kundgrupper så som broad-
casters samt innehållsägare. För att stärka erbjudandet 
mot dessa har vi under året vidareutvecklat origin-er-
bjudandet och specifikt vår nya produkt ”Ad Enabler” 
öppnar upp för dialog med många nya potentiella 
kunder. Origin är en central funktion i nätverket där 
TV-innehåll tas in, processas, ompaketeras till rätt 
format beroende på vilken plattform det ska sändas 
på och lagras.

2018 började med ett svagt första halvår både avseen-
de omsättning och rörelseresultat för Edgeware då det 
var en lägre investeringsnivå bland Edgewares stora 
kunder. Andra halvåret avslutades dock starkt med en 
omsättningsökning på 15,5 procent sista kvartalet jäm-
fört med kvartal fyra 2017. Omsättningen för helåret 
2018 blev 231,9 MSEK (236,8), vilket var 2,1 procent 
lägre än 2017. För helåret minskade även bruttomar-
ginalen till 69,1 procent (74,4) vilket medförde att 
bruttovinsten blev 160,2 MSEK (176,3). En minskning 
med 16,1 MSEK jämfört med föregående år. I brutto-
marginalen för 2018 ingick en kostnad om 3,4 MSEK 
för befarade kundförluster vilket sänkte bruttomargina-
len med 1,5 procent. Andelen kapacitets- och minnes-
licenser i produktmixen påverkar även bruttomargina-
len och den lägre andelen licenser 2018 jämfört med 
2017 påverkade bruttomarginalen negativt.

Under året växte vi framgångsrikt vår verksamhet i 
AMERICAS, medan omsättningen var lägre än väntat i 
delar av APAC och i nivå med 2017 års omsättning för 
EMEA. I EMEA investerade våra stora kunder på i stort 
sett samma nivåer som föregående år. Omsättningsök-
ningen i AMERICAS är framför allt driven av regionens 
största kund som fortsätter att modernisera sitt nät 
samt addera ny funktionalitet till sin TV distribution. I 
APAC har vi ett fortsatt stort intresse från flera poten-
tiella kunder men regionens största befintliga kun-
der har inte lagt lika stora ordrar jämfört med 2017. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Historiskt har dock våra stora kunder varit en viktig 
framgångsfaktor, även om detta samtidigt leder till att 
vi har en hög kundkoncentration som framförallt ger 
relativt höga kvartalsmässiga fluktuationer, vilka med 
stor sannolikhet kommer att bestå även framöver. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2018 har vi utvecklat Software as a Service 
(SaaS), vilket är ett strategiskt satsningsområde. Under 
året har vi visat att vår origin-mjukvara kan köras både 
via Googles och Amazons molntjänster. I nära samar-
bete med några av våra kunder har vi påbörjat ut-
vecklingen av en molntjänst för origin som vi kommer 
lansera under 2019. 

Försäljning till telekom-och kabeloperatörer stod för 
majoriteten av bolagets omsättning 2018. Specifika 
kundkontrakt som offentliggjordes under året inklude-
rade Televisa och Com Hem. 

Karl Thedéen tillträdde VD-posten i februari 2018. 
Karl var dessförinnan styrelsedamot i Edgeware sedan 
2016. 

Edgeware meddelade i januari 2019 om förvärv av Ca-
vena Image Products AB för 8,0 MSEK på kontant- och 
skuldfri basis med kontanta medel. Cavena Image Pro-
ducts AB är ledande leverantör inom undertextning.

UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT 
(KONCERNEN)

(MSEK) 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 231,9 236,8 252,2 203,6

Rörelseresultat4) -9,1 11,8 19,1 13,3

Resultat före skatt -8,3 11,4 22,3 14,0

Balansomslutning 319,9 311,7 309,9 136,0

Soliditet1)4) 74,4% 78,5% 75,5% 50,2%

Avkastning på eget kapital2)4) -2,7% 3,1% 10,4% 16,8%

Medelantal anställda 86 80 80 71

Antal anställda inkl. konsul-
ter med anställningsliknande 
villkor, delvis via Business
Sweden per sista december 99 112 92 89

1) Justerat eget kapital / Balansomslutning.
2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital
3) (Resultat före skatt + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning
4) Finansiella mått som inte definierade enligt IFRS

Fler nyckeltal samt definition av alternativa nyckeltal 
återfinns på sidan 44-47.

KOMMENTARER TILL VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 
NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 231,9 
MSEK (236,8), vilket motsvarar en minskning med 2,1 
procent jämfört med helår 2017. I jämförbara valutor 
var minskningen 6,2 procent.

Nettoomsättningen i EMEA uppgick till 161,5 MSEK 
(163,9) vilket motsvarar en minskning med 1,5 procent 
jämfört med samma period föregående år. I APAC 
minskade omsättningen till 22,0 MSEK (35,8) och i 
AMERICAS ökade omsättningen till 48,4 MSEK (37,1) 
jämfört med helår 2017. 

I APAC ser vi ett fortsatt stort intresse från flera poten-
tiella kunder men regionens största befintliga kunder 
har inte lagt lika stora ordrar jämfört med 2017, som 
för övrigt var bolaget starkaste år i regionen APAC. 

Omsättningsökningen i AMERICAS är framförallt 
driven av regionens största kund som fortsätter att 
modernisera sitt nät och lägga till ny funktionalitet i sin 
TV-distribution.

Nettoomsättningen från produkter uppgick till 175,9 
MSEK (182,9) och från tjänster till 55,9 MSEK (53,9). 
Underliggande nettoomsättning för tjänster, hänförligt 
till supportkontrakt, var 48,4 MSEK (45,3) vilket mot-
svarar en ökning med 6,8 procent jämfört med helåret 
2017.

RESULTAT
Bruttoresultatet för helåret 2018 uppgick till 160,2 
MSEK (176,3) vilket motsvarar en minskning med 16,1 
MSEK jämfört med samma period föregående år. Brut-
tomarginalen uppgick till 69,1 procent (74,4).
Den för helåret lägre bruttomarginalen förklaras delvis 
av befarad kundförlust om totalt 3,4 MSEK samt en 
lägre andel kapacitets- och minneslicenser i pro-
duktmixen. Även tjänsteaffären hade en något lägre 
marginal jämfört med samma period 2017. Den lägre 
servicemarginalen är driven av att serviceorganisatio-
nen i början av 2018 var större än motsvarande period 
2017. Serviceorganisationen har minskat sin perso-
nalstyrka under andra halvan 2018 och därmed ökat 
servicemarginalen.
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Rörelsekostnaderna uppgick till 169,4 MSEK (164,5) 

vilket motsvarar en ökning med 4,9 MSEK jämfört med 

helåret 2017. Ökningen av rörelsekostnaderna kommer 

från fler antal anställda i koncernen i genomsnitt samt 

omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK hänförliga 

främst till sälj- och leveransorganisationen under de 

första två kvartalen. Under 2018 erhöll Edgeware en 

retroaktiv sänkning av sociala avgifter med 3,0 MSEK 

avseende forskning relaterat till åren 2015-2018.

Under helåret 2018 aktiverades utvecklingsutgifter om 

13,9 MSEK (13,7), vilket utgör 20,7 procent (19,3) av 

bolagets totala kostnader för forskning och utveck-

ling. Samtidigt ökade avskrivningarna från tidigare 

aktiverade utvecklingskostnader till 11,1 MSEK (8,5). 

Avskrivningarna är en del av företagets kostnad för såld 

vara och påverkar därför Edgewares bruttovinst. Sam-

mantaget ger nettot av periodens aktiverade kostnader 

efter helårets avskrivningar en positiv effekt på rörelse-

resultatet med 2,8 MSEK (5,2).

Rörelseresultatet (EBIT) för 2018 uppgick till -9,1 MSEK 

(11,8), vilket motsvarar en minskning med 20,9 MSEK 

jämfört med samma period föregående år. Justerat 

för omstruktureringskostnader under första och andra 

kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -4,4 MSEK 

(11,8). 

Finansnettot uppgick till 0,8 MSEK (-0,4) och består 

framförallt av valutaeffekter på likvida medel och om-

värdering av koncerninterna mellanhavanden.

Periodens resultat för helåret 2018 uppgick till -6,6 

MSEK (7,5), vilket motsvarar en minskning med 14,1 

MSEK jämfört med föregående år. Periodens resultat 

har även påverkats av en ökad skattekostnad om 0,3 

MSEK till följd av omräkning av den uppskjutna skat-

tefordran till följd av beslutad framtida förändring av 

bolagsskattesatsen i Sverige. Under perioden har även 

nya underskott aktiverats om 9,5 MSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet för helåret uppgick till -4,9 MSEK (-97,0). 

Det negativa kassaflödet är främst hänförligt till 

rörelseförlusten på grund av högre rörelsekostnad-

er i början av 2018 samt nettot mellan aktivering av 

utvecklingsarbeten samt avskrivningen av detsamma 

och investeringar i materiella och immateriella anlägg-

ningstillgångar. 2017 investerade bolaget 75,0 MSEK i 

en korträntefond, vilket vidare förklarar en stor del av 

skillnaden mellan åren.

Soliditeten uppgick till 74,4 procent (78,5) per den 31 

december 2018 och det egna kapitalet uppgick till 

238,1 MSEK (244,7).

Totala tillgångar uppgick per den 31 december 2018 

till 319,9 MSEK (311,7). Varulagret uppgick vid peri-

odens slut till 12,2 MSEK (12,9) och balanserade utgift-

er för utvecklingsarbeten uppgick till 22,7 MSEK (19,9). 

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida me-

del till 93,1 MSEK (97,7). Kortfristiga placeringar består 

av korta räntebärande fondplaceringar och uppgår till 

74,9 MSEK (75,1). Tillgången värderas enligt nivå 1 i 

verkligt värde-hierarkin.

MODERFÖRETAGET
Moderföretagets nettoomsättning under året uppgick 
till 230,0 MSEK (234,0), vilket är en minskning med 1,7 
procent och periodens resultat slutade på -10,4 MSEK 
(10,1). Då merparten av koncernens verksamhet och 
nettoförsäljning sker i moderbolaget hänvisas till kon-
cernen för övriga kommentarer i årsredovisningen.

(MSEK) 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 230,0 234,0 249,5 196,0

Rörelseresultat4) -13,3 14,3 25,1 16,8

Resultat före skatt -12,1 14,0 29,4 -2,1

Balansomslutning 321,3 315,4 311,9 127,0

Soliditet1)2) 75,1% 79,3% 76,0% 50,3%

1) Justerat eget kapital / Balansomslutning.

2) Finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS.

Fler nyckeltal samt definition av alternativa nyckeltal 
återfinns på sidan 44-47.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Edgewares verksamhet, försäljning och resultat påver-
kas av ett antal interna och externa riskfaktorer. Bola-
get har en ständigt pågående process för att identi-
fiera och bedöma hur respektive risk ska hanteras. De 
främsta riskerna som bolaget utsätts för är leveransrisk, 
teknisk utveckling samt finansiella risker. De finansiella 
riskerna beskrivs ytterligare under redovisningsprinci-
perna samt i noterna.
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LEVERANSRISK
Förutom leverans av hård- och mjukvara utför även 
Edgeware tjänster i form av installation och integra-
tion. Eventuella förseningar av dessa tjänster kan 
medföra anspråk på kompensation och skadestånd. 
Företaget är försäkrat mot eventuella skador, uppkom-
na av bolagets produkter eller genom personalens 
felaktiga handhavande. Dessutom genomgår bolagets 
produkter utökad produktionstest före leverans. För 
att motverka eventuella förseningar har Edgeware 
under året kraftigt förstärkt sina personella resurser 
inom tekniskt säljstöd- och serviceorganisationen samt 
genomfört kontinuerligt resurs- och leveransplanering 
samt utvärdering av tidigare kundprojekt.

TEKNISK UTVECKLING
Edgeware är verksamt i en dynamisk och föränderlig 
bransch som kännetecknas av snabb teknisk utveckling 
och intensiv konkurrens. Om bolaget inte lyckas hålla 
jämna steg med den tekniska utvecklingen skulle det 
kunna inverka negativt på intäkterna och kostnaderna. 
Forsknings- och utvecklingsavdelningens samlade 
kunskaper och kompetens bidrar tillsammans med en 
bred erfarenhet från övriga funktioner och nära sam-
arbete med våra större kunder, till att minimera denna 
risk. Företagets bedömning är att den totala tekniska 
utvecklingsrisken är normal för denna typ av verksam-
het. Bolaget har under 2018 upprättat en avdelning 
för innovation. 

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING
Bolagets främsta finansiella risker är kreditrisk, valu-
tarisk samt likviditetsrisk. Kreditrisk består av krediter 
som bolaget givit sina kunder. Valutarisk uppkommer 
i samband med bolagets valutaexponering som är 
ett resultat av företagets globala verksamhet. Likvi-
ditetsrisk är en kombination av säsongsvariationer i 
försäljningen samt icke matchande betalningsvillkor till 
leverantörer och från kunder. För ytterligare informa-
tion kring företagets finansiella risker och riskhantering 
hänvisas till not 4.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Edgewares forsknings- och utvecklingsavdelning 
består av funktionerna Products, CTO-office och R&D. 
Stark fokus ligger på lean och agil arbetsmetodik.

Edgeware följer IAS 38 avseende aktivering av utgifter 
för utveckling. Kostnader för forskning samt underhåll 

av produkter (inklusive direkt hänförliga kostnader) 
kostnadsförs när de uppstår.

Projekt på R&D består av underhåll av befintliga pro-
dukter och funktionalitet, taktisk utveckling av funktio-
nalitet som i första hand adresserar enskilda kunder 
eller begränsad del av marknaden samt strategisk 
utveckling av produkter som förväntas adressera en 
stor del av marknaden och generera intäkter under en 
längre tid.

Hur utveckling styrs och allokeras bestäms av funk-
tionen Products i samråd med CTO och R&D. Den 
strategiska utvecklingen styrs av Edgewares Road-
map och nyutvecklade funktioner görs generellt till-
gängliga (”General Availability”) genom dedikerade 
systemreleaser. Strategisk utveckling aktiveras, och 
avskrivning påbörjas i samband med att det släpps 
som generellt tillgänglig.

Direkt hänförbara utgifter balanseras som en del av pro-
dukten och innefattar utgifter för anställda och konsul-
ter samt en skälig andel av indirekta kostnader. Övriga 
utvecklingskostnader som inte uppfyller ovan kriterier 
kostnadsförs när de uppstår. Under 2018 aktiverades 
13,9 MSEK (13,7) vilket är 20,7 procent (19,6) av net-
tokostnaden för forskning och utveckling 2018. Värdet 
av balanserade utgifter för forskning och utveckling 
uppgår den 31 december 2018 till 22,7 MSEK (19,9).

PERSONAL
Edgeware har per sista december 2018 99 (112) 
anställda inklusive konsulter med anställningsliknande 
avtal.

Medelantalet anställda uppgick 2018 till 86 (80), kon-
sulter via Business Sweden uppgick till 14 (17) samt 
övriga konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 
7 (10). Utöver detta anlitar Edgeware även ett antal 
tillfälliga konsulter, där ibland ett outsourcat team på 
14 (12) personer i Vietnam, som stödjer funktionen 
forskning och utveckling.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILL-
KOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT STYRELSE
Ersättningar till ledande befattningshavare 
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, 
inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På 
årsstämman den 4 maj 2018 fastställdes att styrelse-
arvode ska uppgå till 1 495 000 kronor att fördelas 
med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 
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180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. 
Fastställdes vidare att arvode för kommittéarbete i 
revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt högst 60 
000 kronor, fördelat på 30 000 kronor till utskottets 
ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga två 
ledamöter. Arvode för kommittéarbete i ersättnings-
utskottet fastställdes till 15 000 kronor för ersättnings-
utskottets ordförande. Styrelsens ledamöter har inte 
rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som 
styrelseledamöter har upphört. 

På årsstämma den 4 maj 2018 beslutades om riktlin-
jer för ersättning till verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare. Ersättningen till ledande 
befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersätt-
ning, långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade 
incitamentsprogram (LTI) och pensionsavsättning.

Den sammanlagda ersättningen ska baseras på 
marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig, väl 
avvägd och inte löneledande samt bidra till god etik 
och företagskultur. Fast lön ska baseras på de ledande 
befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde, 
vara individuell och omprövas normalt kalenderårsvis.

Ledande befattningshavare kan även beviljas sedvan-
liga icke-monetära förmåner men dessa förmåner ska 
inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättning-
en. Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst 
tre år. LTI-program ska vara baserade på aktier eller 
aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsik-
tiga incitament kopplade till Edgewares utveckling. 
Varje aktiebaserat LTI ska förutsätta godkännande av 
aktieägarna innan implementering.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och utgö-
ra 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp 
till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på överskju-
tande belopp. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna 
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. För 
VD är pensionsförmånen 28 procent av grundlönen. 
Avsättning för VD inkluderar en invaliditetsförsäkring 
upp till 50 inkomstbasbelopp. 

Ersättningsutskottet anser att riktlinjerna för ersättning 
till ledande befattningshavare som antogs av årsstäm-
man 2018 har tillämpats på ett korrekt sätt och att rikt-
linjerna har uppfyllt sina mål och fungerat bra. Dessut-
om anser kommittén att bolagets ersättningsstrukturer 
och ersättningsnivåer är i linje med marknadspraxis 
och välbalanserade. I enlighet därmed har styrelsen 

föreslagit att årsstämman 2019 ska besluta om riktlin-
jer för ersättning till ledande befattningshavare som 
i allt väsentligt överensstämmer med riktlinjerna som 
fastställdes av årsstämman 2018.

EDGEWARES AKTIE
Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholms huvudlista 
sedan den 9e december 2016.

Per 31 december 2018 tillika 2017 uppgick det re-
gistrerade aktiekapitalet till 30 043 008 aktier med ett 
kvotvärde om 0,05 kr. Under 2018 har Edgewares aktie 
varierat mellan 10,56 kr till 36,25 kr.

För ytterligare information om Edgewares aktie se 
avsnitt Aktien och ägarna på sid 42-43.
 
MILJÖ & CODE OF CONDUCT
Edgeware strävar att i sin affärsverksamhet uppfylla de 
tio principerna i Förenta Nationernas Global Compact 
avseende: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt 
antikorruption.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

Överkursfond 235 866 158

Balanserat resultat -8 105 991

Årets resultat -10 374 492

217 385 675

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 217 385 675

217 385 675

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat 
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resul-
tat- och balansräkningar, rapporter över förändringar 
i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla 
belopp uttrycks i miljoner svenska kronor där ej annat 
anges.
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Nedan presenteras Edgewares (Bolagets) bolagsstyr-
ningsrapport, granskad av Bolagets revisorer. Rap-
porten beskriver ansvarsfördelningen inom Edgeware 
samt hur bolagets tre beslutsorgan, årsstämma, styrel-
se och verkställande direktör agerar och interagerar.

TILLÄMPNING AV DEN SVENSKA BOLAGSKODEN
Edgeware AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag 
som styrs av främst följande regelverk:

• Den svenska aktiebolagslagen

• NASDAQ Stockholms regler för emittenter

• Edgewares egen bolagsordning samt

• Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)

Koden tillämpas på alla svenska företag med aktier 
noterade på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget är 
dock inte skyldigt att följa samtliga regler i Koden då 
Koden i sig ger utrymme för att avvika från reglerna, 
under förutsättning att alla sådana avvikelser och de 
valda alternativa lösningarna beskrivs samt att anled-
ningarna till avvikelser förklaras i bolagsstyrningsrap-
porten (den så kallade ”följ eller förklara”-principen).

Edgeware har avvikit från Koden i ett avseende då 
valberedningen utsågs först den 20 december 2018 
vilket är för sent i förhållande till Kodens krav om 6 
månader innan årsstämman. Förseningen berodde på 
flera olyckliga omständigheter som förhindrade ägar-
nas representanter att konstituera valberedningen. I 
övrigt finns inga avvikelser från Koden att rapportera. 

BOLAGSORDNING
Den nu gällande bolagsordningen antogs den 28 
november 2016. Av bolagsordningen framgår att 
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, bedriva 
utveckling och försäljning av elektroniksystem för nät-
verkstillämpningar och därmed förenlig verksamhet.
Bolagsordningen fastslår bland annat aktieägarnas 
rättigheter, antalet styrelseledamöter och revisorer, 
att årsstämman ska hållas en gång årligen inom sex 
månader efter räkenskapsårets utgång, hur kallelse 
till årsstämman ska ske samt att bolagets styrelse har 

sitt säte i Stockholm. Gällande bolagsordning finns 
tillgänglig på Edgewares hemsida: www.edgeware.tv

ÄGARE
För information om ägarstruktur och största ägare, se 
sid 42-43.

BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR 
BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstäm-
man ett bolags högsta beslutsfattande organ. På 
bolagsstämman har samtliga aktieägare rätt att utöva 
sin rösträtt i nyckelfrågor, däribland fastställande av 
resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets 
resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseleda- 
möter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer 
samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels 
vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktiebo-
ken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos 
Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan 
närvara vid bolagsstämma personligen eller genom 
ombud och kan även biträdas av högst två personer. 
Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till 
bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges 
i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att 
rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.
Utöver årsstämman kan Bolaget kalla till extra bolags-
stämma. Bolagsstämmorna ska hållas i Stockholm och 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

VALBEREDNING

EXTERN REVISOR

REVISIONSUTSKOTT

AKTIEÄGARE GENOM BOLAGSSTÄMMOR

VD OCH LEDNINGSGRUPP

STYRELSEN

http://www.edgeware.tv
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kallelsen till bolagsstämman ska ske genom publicering 
av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samti-
digt som kallelse sker, ska Bolaget genom annonsering i 
Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Vid ordinarie årsstämma för 2018 som hölls den 4 maj 
valdes Michael Ruffolo till styrelsens ordförande och 
Sigrun Hjelmquist, Kent Sander, Arnd Benninghoff, Tuija 
Soanjärvi och Jonas Hasselberg till styrelseledamöter.

VALBEREDNING
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som har 
till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på 
bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklu-
sive ordföranden) arvoden och övrig ersättning till varje 
styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val 
av och ersättning till externa revisorer samt förslag till 
valberedning för den nästföljande årsstämman.

Vid bolagsstämma som hölls den 4 maj 2018 beslu-
tades att valberedningen inför årsstämman 2019 ska 
bestå av representanter från de tre största aktieägarna 
noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken 
per den 31 augusti 2018 och styrelseordföranden, eller 
annan av styrelsen utsedd styrelseledamot som har god 
kännedom om svensk ägarstyrning, som också kommer 
att kalla till valberedningens första möte. Den medlem 
som representerar den största aktie ägaren ska utses till 
ordförande för valberedningen om inte valberedningen 
enhälligt utser någon annan. Om, en eller flera av aktie-
ägarna som har utsett representanter till valberedning-
en tidigare än tre månader före årsstämman inte längre 
ingår bland de tre största aktieägarna, ska representan-
ter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de ak-
tieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna 
kan utse sina representanter. Om en representant avgår 
ur valberedningen innan valberedningens arbete är 
avslutat, och valberedningen anser det nödvändigt att 
ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättnings-
representant representera samma aktieägare eller, om 
aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, 
den största aktieägaren i turordningen.
 
Ändringar i sammansättningen av valberedningen 
måste meddelas omgående. Sammansättningen av 
valberedningen för årsstämman 2019 ska kungöras 
senast sex månader före stämman.

Ersättning ska inte utgå till representanter i valbered-
ningen. Edgeware ska ersätta eventuella kostnader 

som valberedningen ådrar sig i sitt arbete.
Mandatperioden för valberedningen upphör när sam-
mansättningen av den följande valberedningen har 
offentliggjorts. 

Vid årsstämman som hölls den 4 maj 2018 beslutades 
att valberedningen inför kommande årsstämma ska 
bestå av representanter för de tre röstmässigt störs-
ta ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2018. 
Den 21 december 2018 annonserades utnämnandet av 
valberedningen i Edgeware. Den 31 augusti 2018 var 
de tre största aktieägarna i Edgeware Amadeus Capital 
Partners (23,1%), Creandum (18,8 %) och Swedbank 
Robur fonder (8,7%). Creandum har emellertid avböjt 
deltagande till förmån för Nordea Fonder som från 
Creandum köpt 8,02% av bolagets aktier. Därmed 
består valberedningen av representanter från Amadeus 
Capital Partners (23,1%), Swedbank Robur Fonder 
(8,7%) samt Nordea Fonder (8,02%). Ägarna repre-
senteras av Anne Glover, Annika Andersson och Erik 
Durhan samt styrelsens ordförande Michael Ruffolo. Till 
ordförande i valberedningen har Anne Glover utsetts.

STYRELSE
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ 
efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är 
styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organi-
sation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, 
bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa 
rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, 
fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella 
ställning samt utvärdera den operativa ledningen. 
Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsre-
dovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. 
Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direk-
tör. Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den 
del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre 
ledamöter och högst tio ledamöter utan supplean-
ter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av 
årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av 
styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är väl-
organiserat och genomförs på ett effektivt sätt.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras 
årligen och fastställs på det konstituerande styrelse-
mötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat 
styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete 
mellan styrelseledamöterna och verkställande direk-
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tör samt mellan styrelsen och styrelsens olika utskott. 
I samband med det konstituerande styrelsemötet 
fastställer styrelsen även instruktionen för verkställan-
de direktör, vilket innefattar instruktioner för Bolagets 
finansiella rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare 
styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor 
som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. 
Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och 
verkställande direktören en fortlöpande dialog röran-
de ledningen av Bolaget.

STYRELSEARBETETS ÅRSCYKEL 2018
Under 2018 bestod Bolagets styrelse av sex ordinarie 
ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presente-
ras i avsnittet ”Styrelse och ledande befattnings havare”, 
samt även på Edgewares hem sida:  
https://corporate.edgeware.tv/

Under 2018 har styrelsen hållit sexton (16) möten varav 
ett (1) konstituerande möte. Bland annat har styrelsen 
avhandlat följande frågor under 2018:

1 februari Beslöts utse Karl Thedéen till VD med verkan från  
 13 februari.

12 februari Bokslutskommuniké 2017.

10 mars Beslut om kallelse till årsstämma.

3 april Godkännande av årsredovisning 2017 och kallelse 
 till årsstämma 2018 samt förslag till beslut om ett 
 långsiktigt incitamentsprogram genom emission   
 av teckningsoptioner.

4 maj Delårsrapport januari-mars 2018.

4 maj Konstituerande sammanträde.

15 juni Beslut om tilldelning avseende teckningsoptions-
 program 2018 samt beslut om att bilda dotter-
 bolag i Hongkong. 

27 juli Delårsrapport april-juni 2018.

9 november Delårsrapport juli-september 2018.

13 december Beslut att avtalsförhandla om eventuellt köp av   
 företaget Cavena Image Products, vilket   
 slutfördes och publicerades 11 januari 2019.
 
Ersättning till styrelsen redovisas i avsnittet Ersättningar och rikt-
linjer för ersättningar i denna Bolagsstyrningsrapport.

STYRELSENS UTSKOTT
Styrelsen har inom sig inrättat två utskott: revisions- 
respektive ersättningsutskottet. 

REVISIONSUTSKOTT 
Enligt Koden ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott 
bestående av minst tre styrelseledamöter.

Edgeware har ett revisionsutskott bestående av tre 
medlemmar: Tuija Soanjärvi (ordförande), Sigrun 
Hjelmquist och Jonas Hasselberg. Revisionsutskottet 
ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och upp-
gifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finan-
siella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets 
interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla 
sig informerat om revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns 
opartiskhet och självständighet och därvid särskilt 
uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget 
andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid 
förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revi-
sor. Under 2018 har fem (5) möten hållits 2 februari, 24 
april, 23 juli, 6 september samt 8 november.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Edgeware har ett ersättningsutskott bestående av tre 
medlemmar: Kent Sander (ordförande), Michael Ruffolo 
och Arnd Benninghoff. Ersättningsutskottet ska bereda 
förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och 
andra anställningsvillkor för verkställande direktören 
och ledande befattningshavare. Under 2018 har tre (3) 
möten hållits 21 februari, 3 maj samt 8 november.

VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen 
och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den 
dagliga driften i enlighet med aktiebolagslagen, andra 
lagar, förordningar och gällande regler för aktiemark-
nadsbolag, inklusive Koden och gällande instruktion 
för VD samt andra anvisningar och strategier som 
fastställts av styrelsen.

•  Delårsrapport 
juli-september 
2018.

•  Delårsrapport januari-mars 
2018.

•  Konstituerande samman-
träde

•  Beslut att avtalsförhandla om eventuellt köp 
av företaget Cavena Image Products, vilket 
slutfördes och publicerades 11 januari 2019.
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•  Beslut att utnämna Karl 
Thedéen till ny VD

• Bokslutskommuniké 2017

•  Beslut om kallelse till 
årsstämma

•  Beslut om tilldelning avseende teck-
ningsoptionsprogram 2018 samt beslut 
om att bilda dotterbolag i Hongkong.

• Delårsrapport april-juni 2018.



60 EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och 
instruktionen för verkställande direktör.

Verkställande direktören ansvarar också för att upp-
rätta rapporter och sammanställa information från 
ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av 
materialet på styrelsemötena. Enligt instruktionerna 
för finansiell rapportering är den verkställande direk-
tören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och 
ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräck-
ligt med information för att styrelsen fortlöpande ska 
kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt 
informerad om utvecklingen av Bolagets verksam-
het, omsättningens utveckling, Bolagets resultat 
och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, 
viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, 
omständighet eller förhållande som kan antas vara av 
väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare.

Verkställande direktör och övriga ledande befattnings-
havare presenteras i avsnittet ”Styrelse och ledande 
befattningshavare” i ÅR 2018 samt även på Edgewares 
hemsida: https://corporate.edgeware.tv/

ERSÄTTNINGAR OCH RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, 
inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På 
årsstämman den 4 maj 2018 fastställdes att styrelse-
arvode ska uppgå till 1 495 000 SEK att fördelas med 
500 000 SEK till styrelsens ordförande samt 180 000 

STYRELSENS NÄRVARO
Under året har styrelseledamöterna deltagit i styrelse- och kommittésammanträdena i följande utsträckning.

Ledamot Antal styrelsemöten Närvaroprocent Antal kommittémöten Närvaroprocent

Michael Ruffolo 16 100 31) 100

Jason Pinto 9 100 21,3) 100

Staffan Helgesson 9 100 22,4) 100

Karl Thedéen 8 100 12,5) 100

Sigrun Hjelmquist 15 93,75 52) 100

Kent Sander 11 68,75 31) 100

Arnd Benninghoff 8 100 11) 100

Tuija Soanjärvi 8 100 32) 100

Jonas Hasselberg 8 100 32) 100

1) Ersättningskommittén  2) Revisionskommittén 3) Jason Pinto lämnade styrelsen på årsstämman den 4 maj 2018 4) Staffan Helgesson lämnade 
styrelsen på årsstämman den 4 maj 2018 5) Karl Thedéen lämnade styrelsen på årsstämman den 4 maj 2018

SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Fastställdes 
vidare att arvode för kommittéarbete i revisionsutskot-
tet ska utgå med sammanlagt högst 60 000 SEK, 
fördelat på 30 000 SEK till utskottets ordförande och 
15 000 SEK vardera till övriga två ledamöter. Arvode 
för kommittéarbete i ersättningsutskottet fastställdes 
till 35 000 SEK, fördelat på 15 000 SEK till utskottets 
ordförande och 10 000 SEK vardera till övriga två leda-
möter. Erhållna arvoden för 2018 redovisas i not 12.

På bolagsstämma den 4 maj 2018 beslutades om 
riktlinjer för ersättning till  verkställande direktör och 
övriga ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå 
av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga aktiebasera-
de eller aktierelaterade incitamentsprogram (LTI) och 
pensionsavsättning.

Den sammanlagda ersättningen ska baseras på 
marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig, väl 
avvägd och inte löneledande samt bidra till god etik 
och företagskultur. Fast lön ska baseras på de ledande 
befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde, 
vara individuell och omprövas normalt kalenderårsvis.

Ledande befattningshavare kan även beviljas sedvan-
liga icke-monetära förmåner men dessa förmåner ska 
inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst 
tre år. LTI-program ska vara baserade på aktier eller 
aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsik-
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tiga incitament kopplade till Edgewares utveckling. 
Varje aktiebaserat LTI ska förutsätta godkännande av 
aktieägarna innan implementering.

Avtal rörande pensioner ska baseras på fasta premier och 
formuleras i enlighet med nivåer, praxis och kollektivavtal 
som gäller i landet där den anställde verkar. Styrelsen 
har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det. Svenska pensionsförmåner speglar 
ITP1, ska vara premiebestämda och utgöra 4,5 procent 
av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomst-
basbelopp och 30 procent på överskjutande belopp.

NUVARANDE ANSTÄLLNINGSAVTAL FÖR VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga 
anställningsvillkor för den verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare har fattats av 
styrelsen. Se not 12 för arvoden till den verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare för 
räkenskapsåret 2018.

Pensioner för verkställande direktör och övriga ledan-
de befattningshavare följer samma riktlinjer som för 
övrig anställd personal. För avsatta belopp för pensio-
ner eller liknande förmåner, se not 12.

För verkställande direktören gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om sex månader. För ledande befattnings-
havare bosatta i Sverige gäller för den anställde och 
arbetsgivaren en uppsägningstid om 1–3 månader. 
För arbetsgivaren gäller i majoriteten av fallen uppsäg-
ningstid enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd 
vilket innebär att den faktiska uppsägningstiden av 
ledande befattningshavare är längre än tre månader.

För verkställande direktören gäller att vid uppsägning 
från företagets sida erhåller verkställande direktören 
ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. 
Förutom verkställande direktören har ingen anställd 
rätt till avgångsvederlag.

Bolaget har även ett konsultavtal med Richard Bran-
don, CMO, genom ett av Richard Brandon ägt bolag. 
Avtalet omfattar deltidsarbete om 4 dagar per vecka, 
eller 80 procent av en heltidstjänst, och förlängs auto-
matiskt sex månader i taget tills avtalet sägs upp.

INTERN KONTROLL
Styrelsen och styrelsens revisionsutskott ansvarar för 
intern kontroll. På koncernnivå ansvarar vidare verk-

ställande direktören för varje juridisk person tillsam-
mans med Finansdirektören, Chefsjuristen och Koncer-
nens finansavdelning att den nödvändiga kontrollen 
genomförs tillsammans med fullgod övervakning.

Den interna kontrollen omfattar kontroll av Bolagets och 
Koncernens organisation, förfarande och stödåtgärder. 
Målsättningen är att säkerställa att en tillförlitlig och 
korrekt finansiell rapportering sker, att Bolagets och Kon-
cernens finansiella rapporter upprättas enligt lag och till-
lämplig redovisningssed, att Bolagets tillgångar skyddas, 
samt att andra krav efterlevs. Systemet för internkontroll 
är även avsett att övervaka att Bolagets och Koncernens 
policyer, principer och instruktioner efterlevs. Den interna 
kontrollen omfattar även analys av risker och uppföljning 
av införlivande informations- och affärssystem.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTE-
RINGEN 2018
Enligt aktiebolagslagen och Koden är styrelsen 
ansvarig för den interna kontrollen. Enligt årsredovis-
ningslagen ska bolagsstyrningsrapporten innehålla 
upplysningar om de viktigaste inslagen i ett bolags 
system för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen.

Edgeware har hittills inte funnit någon anledning att 
inrätta en separat funktion för internrevision eftersom 
Bolaget fortfarande är relativt litet. Internkontroll utförs 
därför av styrelsens revisionsutskott och styrelsen självt.

EXTERN RAPPORTERING
Styrelsen övervakar och utvärderar kvalitetssäkringen 
av den finansiella rapporteringen genom kvartalsrap-
porter om Bolagets affärs- och resultatutveckling och 
genom att vid varje ordinarie styrelsesammanträde 
behandla koncernens finansiella situation. Vid tre 
tillfällen varje år närvarar Bolagets revisor vid revisions-
kommitténs möten där resultatet av reviderat årsbok-
slut och bokslut för tredje kvartalet presenteras. Vid 
dessa tillfällen presenteras även eventuella förändrade 
redovisningsprinciper som berör Bolaget. I anslutning 
till genomgången av årsbokslutet träffar styrelsen 
Bolagets revisor utan ledningens närvaro. 

För att underlätta korrekt extern rapportering och han-
tering av risk, är det interna systemet för rapportering 
och kontroll uppbyggt kring årlig finansiell planering, 
kvartalsrapportering och daglig uppföljning av affärs-
relaterade nyckeltal.
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sentlig påverkan på Bolagets finansiella rapportering. 
De identifierade riskerna kräver intern kontroll för att 
minimera risken för fel. För alla identifierade riskområ-
den har relevanta kontrollaktiviteter implementerats. 
För respektive kontrollaktivitet finns definierat vilken 
aktivitet som skall utföras, av vem samt var dokumen-
tation av utförd kontroll skall arkiveras. Kontrollerande 
person är skild från den som utför processen enligt 
den så kallade dualitetsprincipen.

REVISION
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn 
lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisions-
berättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsord-
ning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer 
samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i 
förekommande fall, revisorssuppleant ska utses aukto-
riserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Bolagets 
revisor är Deloitte AB, med Andreas Frountzos som 
huvudansvarig revisor. Under 2018 uppgick den totala 
ersättningen till Bolagets revisor till 0,7 MSEK (0,8), 
varav revisionsarvodet utgjorde 0,6 MSEK (0,7).

Koncernens jurist- och ekonomifunktion kontrollerar 
och övervakar rapporteringens riktighet såväl som 
överensstämmelsen med interna och externa regel-
verk. Förutom efterlevnad av lagar och förordningar 
ingår även kontroll av efterlevnad av interna regler 
och riktlinjer i ekonomifunktionens arbetsuppgifter. 
Bolagets interna regler och riktlinjer finns samlade i 
Bolagets policys exempelvis Finanspolicyn, IT-policy, 
Code of Conduct samt personalhandboken.

Revisionsutskottet ansvarar för att väsentliga finansiella 
risker respektive risker för fel i den finansiella rappor-
teringen identifieras och hanteras för att säkerställa 
en korrekt finansiell rapportering. Särskilt prioriterat 
är att identifiera processer där risken för väsentliga 
fel relativt sett är högre på grund av komplexiteten 
i processen eller i sammanhang där stora värden är 
involverade.

Bolaget följer en årlig cykel i sitt arbete med att utvär-
dera risk vilket inkluderar utvärdering av identifierade 
risker samt att relevanta kontrollaktiviteter implemen-
teras och efterlevs. Internkontrollen syftar till att identi-
fiera risker och eventuella felaktigheter som kan ha vä-



EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018     63 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(MSEK) NOT 2018 2017

Nettoomsättning 5, 6 231,9 236,8

Kostnad för sålda varor och tjänster -71,7 -60,5

Bruttoresultat 160,2 176,3

Försäljningskostnader -68,7 -64,5

Administrationskostnader -44,1 -44,2

Forsknings- och utvecklingskostnader -53,4 -56,1

Övriga rörelseintäkter/kostnader 7 -3,1 0,3

Rörelseresultat 8,9,10,11,12 -9,1 11,8

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 13 3,2 1,5

Finansiella kostnader 14 -2,4 -1,9

Resultat före skatt -8,3 11,4

Skatt 15 1,7 -3,9

ÅRETS RESULTAT -6,6 7,5

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -6,6 7,5

Resultat per aktie, kronor 16

Före utspädning -0,2 0,2

Efter utspädning -0,2 0,2



64 EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

(MSEK) NOT 2018 2017

Årets resultat -6,6 7,5

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att återföras till resultatet:

Årets omräkningsdifferenser investering i dotterbolag -1,1 0,2

Summa poster som kan komma att återföras till resultatet -1,1 0,2

ÅRETS TOTALRESULTAT -7,7 7,7

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -7,7 7,7
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

(MSEK) NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 18 22,7 19,9

Övriga immateriella tillgångar 19 0,8 0,2

Varumärken 20 0,8 0,8

24,3 20,9

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 21 2,9 4,2

2,9 4,2

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga fordringar 22 1,9 5,0

1,9 5,0

Uppskjuten skattefordran 15 12,6 10,8

Summa anläggningstillgångar 41,7 40,9

Omsättningstillgångar

Varulager 23 12,2 12,9

12,2 12,9

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 83,3 72,8

Övriga fordringar 0,2 1,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 14,5 10,5

98,0 85,1

Kortfristiga placeringar 26 74,9 75,1

Likvida medel 27 93,1 97,7

Summa omsättningstillgångar 278,2 270,8

SUMMA TILLGÅNGAR 319,9 311,7
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

(MSEK) NOT 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 28 1,5 1,5

Övrigt tillskjutet kapital 29 235,9 234,3

Omräkningsreserv 30 -3,6 -2,5

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 4,3 11,4

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 238,1 244,7

Summa eget kapital 238,1 244,7

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 19,4 18,9

Aktuella skatteskulder 0,6 0,5

Övriga kortfristiga skulder 4,3 0,3

Övriga avsättningar 31 0,4 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 57,1 47,0

81,8 67,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 319,9 311,7
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I 

EGET KAPITAL

(MSEK) Aktie kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
OMRÄKNINGS- 

RESERV 

BALANSERADE 
VINSTMEDEL 

INKLUSIVE 
ÅRETS 

RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2018 1,5 234,3 -2,5 11,4 244,7

Effekt av ändrad nedskrivningsmodell vid övergång 
till IFRS 9 per 2018-01-01

-0,5 -0,5

Årets resultat -6,6 -6,6

Övrigt totalresultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk 
verksamhet

-1,1 - -1,1

Summa övrigt totalresultat -1,1 0 -1,1

Summa totalresultat -1,1 -7,1 -8,2

Transaktioner med ägare:

Inbetalda premier teckningsoptioner 1,6 1,6

Summa transaktioner med aktieägare 1,6 1,6

Utgående balans per 31 december 2018 1,5 235,9 -3,6 4,3 238,1
 

(MSEK) Aktie kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
OMRÄKNINGS- 

RESERV 

BALANSERADE 
VINSTMEDEL 

INKLUSIVE 
ÅRETS 

RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2017 1,5 231,4 -2,7 3,9 234,1

Årets resultat 7,5 7,5

Övrigt totalresultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk 
verksamhet 0,2 0 0,2

Summa övrigt totalresultat 0,2 0 0,2

Summa totalresultat 0,2 7.5 7,7

Skatt på emissionskostnader 2,9 2,9

Summa transaktioner med aktieägare 0 2,9 0 0 2,9

Utgående balans per 31 december 2017 1,5 234,3 -2,5 11,4 244,7
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(MSEK) NOT 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -9,1 11,8

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 11,1 8,3

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 2,7 3,4

Garantireserv - -0,3

Withholding tax - -0,2

Valutakurseffekt 1,1 -0,4

Erhållen ränta 0,2 0,3

Erlagd ränta - -0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 6,0 22,8

Förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager 0,7 -6,7

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -11,0 -6,3

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 1,7 -4,0

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 0,5 2,0

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 13,7 -10,5

Kassaflöde från rörelsekapital 5,6 -25,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 -2,7

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar 18, 19, 20 -14,5 -14,7

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 21 -1,4 -3,1

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - -1,5

Investering i kortfristiga placeringar - -75,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15,9 -94,3

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 1,6 -

Ökning långfristiga fordringar -2,2 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,6 -

Årets kassaflöde -4,9 -97,0

Likvida medel vid årets början 97,7 194,6

Kursdifferenser i likvida medel 0,3 0,1

Likvida medel vid årets slut 26 93,1 97,7
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION
Edgeware AB med organisationsnummer 556691-7554 är ett 
publikt aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Mäster Samuelsgatan 42, 12 tr, 
111 57 Stockholm. Edgeware är ett ledande företag inom TV- och 
video distributionslösningar som specifikt riktar sig till aktörer som 
levererar tjänster via operatörsnät eller öppna internet. Bolagets ak-
tie är noterad på NASDAQ Stockholm under beteckningen EDGE.

Koncernens består av moderbolaget Edgeware AB (publ) med säte 
i Stockholm, dotterbolaget Edgeware Inc med säte i USA samt 
Edgeware Hong Kong Ltd med säte i Hong Kong.

NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
Edgeware AB (publ) upprättar koncernårsredovisning i enlighet 
med de av EU godkända International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee 
(IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kom-
pletterande redovisningsregler för koncerner.

I koncernredovisningen har värdering av poster skett till an-
skaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instrument 
värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de väsentliga redo-
visningsprinciper som tillämpats.

EFFEKTER AV NYA REDOVISNINGSPRINCIPER

Nya eller ändrade IFRS standards som trädde i kraft per 1 
januari 2018.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder: 
IFRS 15 etablerar en enda omfattande intäktsmodell som 
ersätter standarderna IAS 18 och IAS 11. Standarden reglerar 
intäktsredovisning samt upplysningskrav avseende kommersiella 
avtal (kontrakt) med kunder där leverans av varor / tjänster delas 
upp i separat identifierbara prestationsåtaganden som redovisas 
oberoende. Standarden trädde i kraft den 1 januari 2018. Vid 
genomgång har Edgeware identifierat väsentliga intäktsflöden 
och kontrakt i Edgeware AB och Edgeware Inc och analyserat 
dessa utifrån IFRS 15:s fem-stegs modell. Vid genomgången har 
ekonomi-, operations- och försäljningsavdelningen såväl som 
bolagets jurist varit involverade. Slutsatsen är att den nya standar-
den inte har någon betydande inverkan på Edgewarekoncernens 
intäktsredovisning. Den nya standarden kräver emellertid mer 
omfattande upplysningar i de finansiella rapporterna. 

IFRS 9 Finansiella instrument 
Den nya standarden avseende finansiella instrument ersätter IAS 
39. Standarden trädde i kraft den 1 januari 2018. IFRS 9 ersätter 
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och 
innehåller regler för redovisning, klassificering och värdering, 
nedskrivningar, bortbokning och allmänna regler för säkringsre-
dovisning. Klassificeringsbedömningen för tillgångar baseras på 

två kriterier: (a) företagets affärsmodell för att hantera den finan-
siella tillgången och (b) instrumentets kontraktsenliga kassaflöden 
medan klassificering och värdering av finansiella skulder är i stort 
sett oförändrade jämfört med IAS 39. 

Ett projekt har genomförts utifrån följande områden; klassificering 
och värdering samt dokumentering av finansiella skulder och 
tillgångar. Edgeware tillämpar inte säkringsredovisning. I pro-
jektet har beräkning av effekter vid övergången till en ny modell 
för redovisning av förväntade kreditförluster kallad ”expected 
loss model” genomförts. Edgeware tillämpar beräkningsmodell 
avseende förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 baserat på en 
indelning i olika riskklasser. Indelning sker även av förfallostruktu-
ren. Varje enskild kund mappas in i en riskklass utifrån en samlad 
bedömning av kunden med utgångspunkt i en extern kredit-
bedömning, kundens betalningshistorik, den marknad kunden 
verkar på samt omvärldsfaktorer i regionen.

IFRS 9 kommer inte att ha någon betydande inverkan på koncer-
nens redovisning och tidigare perioder kommer inte räknas om. 
Edgeware tillämpar två olika affärsmodeller. För likvida medel, 
kundfordringar och andra korta fordringar är bolagets affärs-
modell ”hold to collect” vilket innebär att syftet är att inkassera 
kontraktsenliga kassaflöden och de avtalade villkoren för den 
finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet. Tillgångar tillhörande 
denna affärsmodell redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 
Kortfristiga placeringar består av innehav i aktie- och räntefonder 
där Edgewares affärsmodell är ”other” där kassaflödeskaraktären 
utesluter andra affärsmodeller. Innehavet redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. 

I första kvartalet 2018 redovisade Edgeware en engångseffekt om 
0,5 MSEK i eget kapital på grund av ändrad beräkningsmodell 
för förväntade kreditförluster på kundfordringar enligt IFRS 9. Per 
2017-12-31 fanns reserverat 1,1 MSEK i befarade kundförluster 
baserad på bedömning enligt IAS 39. Ytterligare justering av 
kundförlustreserv gjordes i enlighet med den justerade beräk-
ningsmodellen för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 per 
2018-01-01 om 0,5 MSEK. Se vidare not 4

KONCERNENS NOTER
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KOMMANDE REGELFÖRÄNDRINGAR

IFRS 16 Leasing 
Den nya standarden ska tillämpas från den 1 januari 2019. Standar-
den IFRS 16 – Leasing ersätter den tidigare standarden IAS 17 och 
innebär att samtliga nyttjanderättsavtal förutom sådana med kort 
löptid eller icke signifikanta belopp ska aktiveras i balansräkningen 
såsom en anläggningstillgång och finansiell skuld. Bedömningen är 
att den nya standarden kommer att påverka Edgeware framförallt 
avseende hyreskontrakt för lokaler som enligt den nya standarden 
skall redovisas som en tillgång i form av rättigheten att nyttja 
lokalen och en skuld i form av skyldigheten att erlägga hyresbetal-
ningar.

I processen, genomförd av finansavdelningen och IT-avdelningen, 
har genomgång av bolagets samtliga avtal med leasingkaraktär 
gjorts. De avtal som kan klassifceras enligt IFRS 16s undantags-
regler; korttidshyra (kortare löptid än 12 månader) samt avtal av 
lägre värde (lägre än 5 000 USD) har bortsetts ifrån vid IFRS 16 
beräkningarna.

Edgeware kommer att tillämpa den modifierade retroaktiva över-
gångsmetoden avseende redovisning av leasingavtal som tidigare 
redovisats som operationell leasing. Den metoden innebär att 
leasingskulden beräknas som nuvärdet av återstående leasingav-
gifter diskonterade med den marginella låneräntan i början av 
den period i vilken företaget först tillämpar standarden, samt att 
jämförelse år ej justeras. Bolaget har vid bedömning av marginella 
upplåningsräntan använt husbankens ränta för lån på motsvarande 
belopp och löptid som leasingavtalet. Motsvarande skuld upptas 
för de framtida leasingavgifterna nuvärdeberäknade med den 
marginella låneräntan. IFRS 16 kommer inte ha någon effekt på det 
egna kapitalet i bolaget. Enligt de första beräkningarna kommer 
bolaget vid ingången av räkenskapsår 2019 aktivera en tillgång om 
12 MSEK samt motsvarande skuld.

Effekter på Tillgångar, 1 Januari 2018

IAS 39 Redovisat per 2017-12-31
Omräkning 
till följd av 
IFRS 9

IFRS 9 Omräknat per 2018-01-01

Kategori
Tillgångar 
som kan 
säljas

Innehas 
för 
handel

Fair 
value 
option

Hålls 
till 
förfall

Låneford-
ringar och 
kundford-
ringar

 

Hold to 
collect Övriga Hold to collect 

and sell

Värdering Verkligt 
värde via 
övrigt total-
resultat

Verkligt värde via 
resultaträkningen

Upplupet anskaff-
ningsvärde

Upplupet 
anskaff-
ningsvärde

Verkligt 
värde via re-
sultaträknin-
gen

Verkligt värde via 
övrigt totalresultat

Tillgångar          

Långfristiga ford-
ringar

 
    5,0 0 5,0   

Kundfordringar      72,8 -0,5 72,3   

Övriga fordringar 1,8 1,8

Kortfristiga place-

ringar

 

 75,1    0   75,1  

Upplupna intäkter     10,5     0  10,5  

Likvida medel      97,7   97,7   

Summa  -  75,1  - 187,8 -0,5  187,3 75,1  

Övriga nya standarder och ändringar av standarder som trädde i kraft första januari 2018 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens 
finansiella rapporter 2018.  

Företagsledningen bedömer att övriga nya och ändrade stan-
darder och tolkningar som ännu ej har trätt ikraft inte får någon 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter när de 
tillämpas för första gången.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Edgeware AB 
(publ) och de företag över vilka moderföretaget har bestämman-
de inflytande. Ett bestämmande inflytande när koncernen expo-
neras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang 
i ett företag och kan använda sitt inflytande över företaget till 
att påverka sin avkastning. Bestämmande inflytande föreligger i 
normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier 
som representerar mer än 50 % av rösterna.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med 
tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföre-
taget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterfö-
retaget. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har vid behov 
justerats för att överensstämma med koncernens redovisnings-
principer. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt 
orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna 
transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovis-
ningen.

När moderföretaget förlorar bestämmande inflytande över ett 
dotterföretag, beräknas vinsten eller förlusten vid avyttringen 
som skillnaden mellan
i)  summan av det verkliga värdet för den erhållna ersättningen 
och det verkliga värdet av eventuellt kvarvarande innehav och
ii)  de tidigare redovisade värdena för dotterföretagets tillgångar 
(inklusive goodwill), och skulder och eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande.
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INTÄKTER

Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas när bolaget överför kontrollen över produkter 
eller tjänster till kunder och värderas utifrån den ersättning som 
specificeras i avtalet med kund efter avdrag för mervärdesskatt. 
Om ersättningen omfattar ett rörligt belopp (t.ex. rabatter, av-
drag, prestationsbonus, viten) redovisas intäkter i den utsträck-
ning att det är mycket sannolikt att en återföring av de ackumu-
lerade intäkter som redovisats inte uppstår när osäkerheten som 
förknippas med den rörliga ersättningen upphör.

Koncernens intäkter består i huvudsak av att tillhandahålla infra-
struktur anpassad för att nätverksoperatörer ska kunna erbjuda 
videotjänster. Produkterna är en kombination av hårdvara och 
mjukvara samt tillhörande kapacitetslicenser som stödjer såväl 
traditionella betal-TV-tjänster som de nya web-TV-tjänsterna. 
Koncernen tillhandahåller även tjänster i form av installation, 
integration, support samt utbildning. Redovisningsprinciperna 
beskrivs nedan.

Produkter och licenser 
Edgeware säljer TV-servrar med förinstallerad mjukvara samt 
nödvändiga licenser för strömning och kapacitet. Paketet förblir 
vanligtvis funktionellt utan uppdateringar och teknisk support. Li-
censer för strömnings- och minneskapacitet kan även köpas sepa-
rat, för att utöka kapaciteten, utan någon ny hårdvara. Licenserna 
anses vanligtvis fungera utan teknisk support eller uppdateringar. 
Licenserna (”Rätt att använda licenser”) görs tillgängliga med en 
licensnyckel som skapas till kunden i Edgewares onlineverktyg. 
Intäkterna från försäljningen av TV-servrar med förinstallerad 
mjukvara och nödvändiga strömnings- och kapacitetslicenser-
paket redovisas när produkterna har överförts till kunden, enligt 
överenskomna leveransvillkor. 

Under 2018 har en ny produkt lanserats, en abonnemangsmjuk-
vara. Mjukvaran installeras utanför en Edgeware-kontrollerad 
miljö och förändringar i den miljön kräver utveckling av Edgeware 
R&D för att mjukvaran ska kunna fortsätta fungera på det sätt 
som den är avtalad att göra. Mjukvaran bedöms vara en ”Rätt att 
få åtkomst till licens” och intäkter från försäljning redovisas linjärt 
över avtalsperioden, vanligtvis 1-3 år.

Fakturering till kund för alla intäkter, utom support, sker i sam-
band med antingen leverans eller enligt i avtal överenskomna 
milstolpar. Det kan alltså skilja sig i tid från intäkt. Betalningsvill-
koren är normalt 60 dagar på större kontrakt. Support faktureras 
normalt i förskott, antingen kvartals eller årsvis.  

Teknisk support och underhåll 
Försäljning av underhåll (mjukvaruuppdateringar) innebär att 
Edgeware försäkrar kunden om att den kommer att erhålla samt-
liga uppdateringar som utvecklas under avtalsperioden. Antalet 
uppdateringar kan inte anges i förväg. Intäkter från underhåll 
redovisas linjärt över avtalsperioden, vanligtvis 1-3 år. 

Teknisk support (online eller telefon) tillhandahållas när och 
där den behövs under avtalsperioden. Nyttjad teknisk support 
varierar inte väsentligt mellan olika månader och kunden betalar 
samma belopp oavsett hur många gånger tjänsten används. In-
täkterna från teknisk support redovisas linjärt över avtalsperioden, 
vanligtvis 1-3 år. 

Professionella tjänster
Försäljningen av professionella tjänster avser främst installations- 
och integrationstjänster, driftsättningstjänster och utbildning. 

Installationstjänster betraktas som ett separat prestations-
åtagande. Tjänsten kan utföras av andra företag (Edgewares 
samarbetspartner som finns tillgängliga på alla marknader). 
Kontrollen överförs normalt till kunden när installationen har 

slutförts och vid denna tidpunkt redovisas intäkten. 
Integrationstjänster är mer omfattande eller mer komplexa instal-
lationsprojekt där Edgeware är ansvarig för andra företags sys-
temkomponenter och integration av dessa. Tjänsterna säljs ofta 
i paket tillsammans med produkter och licenser. Den här typen 
av kontrakt betraktas som ett prestationsåtagande och intäkten 
redovisas över tid. När utfallet av ett integrationsprojekt rimligen 
kan mätas, redovisas intäkt respektive kostnad genom hänvisning 
till projektets färdigställandegrad vid rapportperiodens slut. Fär-
digställandegraden mäts på basis av förhållandet mellan nedlag-
da projektutgifter för utfört arbete vid rapportperiodens slut och 
beräknade totala projektutgifter (indata metoden), om inte en 
annan metod mäter färdigställandegraden på ett mer tillförlitligt 
sätt. En befarad förlust på ett projekt redovisas omedelbart som 
en kostnad. När utfallet av ett projekt inte rimligen kan mätas, 
men Edgeware förväntar sig få täckning för nedlagda utgifter, 
sker intäktsredovisning endast med belopp som motsvarar 
uppkomna projektutgifter som förväntas att ersättas av kunden. 
Projektutgifter redovisas som kostnader i den period de uppstår. 
Ersättning erhålls ofta med ett antal milstolpsbetalningar. 

Intäkter från försäljning av utbildning redovisas när tjänsten 
utförs. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

SEGMENTSRAPPORTERING
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärs-
verksamhet från vilken den kan få intäkter och som regelbundet 
granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare och 
för vilken det finns fristående finansiell information. Företagets 
rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den inter-
na rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren. 
Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som 
bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om fördelning 
av resurser. VD utgör den högste verkställande beslutfattaren. De 
rapporterbara segmentens redovisningsprinciper överensstäm-
mer med de principer som tillämpas av koncernen i dess helhet.

LEASINGAVTAL

Leasetagare
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i 
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga 
leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Koncer-
nen innehar endast operationella leasingavtal. Leasingavgifter 
vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt over leasingpe-
rioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar 
användarens ekonomiska nytta över tiden.

UTLÄNDSK VALUTA
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheter-
na i koncernen redovisas i den valuta som används i den primära 
ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen bedriver sin 
verksamhet (funktionell valuta). I koncernredovisningen omräknas 
samtliga belopp till svenska kronor (SEK), vilket är moderföreta-
gets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive enhet till 
enhetens funktionella valuta enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Vid varje balansdag räknas monetära poster i 
utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, 
som värderas till verkligt värde i en utländsk valuta, räknas om till 
valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Icke-
monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i 
en utländsk valuta, räknas inte om.
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Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen för den period 
i vilka de uppstår, med undantag för transaktioner som utgör säk-
ring som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflö-
den eller av nettoinvesteringar, då vinster och förluster redovisas i 
övrigt totalresultat.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska 
dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor enligt 
balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till 
periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen fluktuerat vä-
sentligt under perioden då istället transaktionsdagens valutakurs 
används. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas 
i övrigt totalresultat och överförs till koncernens omräknings-
reserv. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas 
sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av 
realisationsresultatet.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, 
betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt med 
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter 
avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast avgifts-
bestämda pensionsplaner.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter 
till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för 
kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sam-
manfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalin-
strument värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten, 
vilket är den tidpunkt då företaget ingår avtal om aktierelaterade 
ersättningar. Det verkliga värdet som fastställs vid tilldelnings-
tidpunkten redovisas vid tilldelningstidpunkten som en kostnad 
med motsvarande justering i eget kapital fördelat över intjänan-
deperioden, baserat på koncernens uppskattning av det antal 
teckningsoptioner som förväntas bli inlösningsbara. Verkligt värde 
har beräknats genom att tillämpa Black-Scholes värderingsmo-
dell. Sociala avgifter hänförliga till de aktierelaterade ersättning-
arna periodiseras på samma sätt som kostnaden för de tjänster 
som erhålls och skulden omvärderas vid varje rapportperiod fram 
till dess att den är reglerad.

Vid incitamentsprogram i form av teckningsoptioner ska överlå-
telse till deltagarna ske till optionsrättens marknadsvärde. Verkligt 
värde per option har beräknats enligt Black and Scholes.

SKATTER
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskju-
ten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perio-
den. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resul-
tatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga 
intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kost-
nader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. 
Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser 
som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 

rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s  k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och 
uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdrags-
gilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Upp-
skjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den 
temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller om den upp-
står till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen 
av en tillgång eller skuld (som inte är ett rörelseförvärv) och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattemässigt resultat.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i de 
fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de tem-
porära skillnaderna och det är sannolikt att en sådan återföring 
inte kommer att ske inom överskådlig framtid. De uppskjutna 
skattefordringar som är hänförliga till avdragsgilla temporära 
skillnader avseende sådana investeringar ska bara redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot 
framtida skattepliktiga överskott och det är troligt att ett sådant 
utnyttjande kommer att ske inom överskådlig framtid.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid 
varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är 
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna 
skattefordran.

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas 
gälla för den period då tillgången återvinns eller skulden regleras, 
baserat på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats 
eller aviserats per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hän-
för sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och 
då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobe-
lopp.
 
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt 
i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner 
som redovisats i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I 
sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat eller direkt 
mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkom-
mer vid redovisning av rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovisas 
i förvärvskalkylen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och 
bortforsling av tillgången och återställande av plats där den 
finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller 
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att fram-
tida ekonomiska förmåner som kan hänföras till posten kommer 
koncernen tillgodo och att anskaffningsvärdet för densamma 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för 
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i 
resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med be-
räknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över 
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dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den 
materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Nyttjandeperio-
den för inventarier, verktyg och installationer har bedömts till 3 år.

Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder 
omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod, effekten av 
eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när 
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som 
uppstår vid utrangering eller avyttring av tillgången, utgörs av 
skillnaden mellan eventuella nettointäkten vid avyttringen och 
dess redovisade värde, redovisas i resultatet i den period när 
tillgången tas bort från balansräkningen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Internt upparbetade immateriella tillgångar – Balanserade 
utgifter för utvecklingsarbeten. Internt upparbetade immateriella 
tillgångar som härrör från koncernens produktutveckling redovi-
sas endast om följande villkor är uppfyllda:

• det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella till-
gången och använda eller sälja den,

• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången 
och använda eller sälja den,

• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den imma-
teriella tillgången,

• företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att 
generera sannolika framtida ekonomiska fördelar,

• det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser 
för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den 
immateriella tillgången,

• de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången 
under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt, och

• om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad 
immateriell tillgång redovisas utgifterna för utveckling som en 
kostnad i den period de uppkommer.

Anskaffningsvärdet består av samtliga direkt hänförliga utgifter 
för till exempel material och tjänster, ersättningar till anställda, 
konsultkostnader, registrering av juridisk rättighet, avskrivning-
ar för patent och licenser, samt indirekta kostnader om dessa 
direkt kan hänföras till arbetet med att färdigställa tillgången för 
användning.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbeta-
de immateriella tillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Bedömd nyttjandetid uppgår till 3 år. Bedömda 
nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas minst i 
slutet av varje räkenskapsår, effekten av eventuella ändringar i 
bedömningar redovisas framåtriktat.

NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena 
för materiella och immateriella tillgångar för att fastställa om det 
finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. 
Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att 
kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte
är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, 
beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande 
enhet till vilken tillgången hör.

Immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder och 
immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning 
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, eller när 
det finns en indikation på värdeminskning.

Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet mi-
nus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid beräkning 
av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till 
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar 
aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker 
som förknippas med tillgången.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs 
det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande 
enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedel-
bart kostnadsföras i resultaträkningen.

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassa-
genererande enhetens) redovisade värde till det omvärderade 
återvinningsvärdet, men det förhöjda redovisade värdet får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen 
nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enhe-
ten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas 
direkt i resultaträkningen.

FINANSIELLA INSTRUMENT

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräk-
ningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när 
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, 
regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En 
finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på 
annat sätt upphör.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva 
indikationer om att en finansiell tillgång eller grupp av finansiel-
la tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade 
händelser. Exempel på sådana händelser är väsentligt försämrad 
finansiell ställning för motparten eller utebliven betalning av 
förfallna belopp.

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal rätt att kvitta 
och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp 
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

För utgående balanser per 2017-12-31 har standard IAS 39 
tillämpats och för 2018-12-31 har standarden IFRS 9 tillämpats. 
Nedan tydliggörs klassificering av tillgångar och skulder enligt 
IAS 39 respektive IFRS 9.

IAS 39
Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföl-
jande redovisningen inte värderas till verkligt värde via resultaträk-
ningen, redovisas vid den initiala redovisningen till verkligt värde 
med tillägg respektive avdrag för transaktionskostnader. Finansiella 
tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföljande redovis-
ningen värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas 
vid den initial redovisningen till verkligt värde. Vid den efterföl-
jande redovisningen värderas finansiella instrument till upplupet 
anskaffningsvärde eller till verkligt värde beroende på den initiala 
kategoriseringen enligt IAS 39.

Vid den initiala redovisningen klassificeras ett finansiellt instrument 
i en av följande kategorier:
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Finansiella tillgångar
a) Verkligt värde via resultaträkningen
b) Lånefordringar och kundfordringar
c)  Investeringar som hålles till förfall
d)  Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella skulder
a)  Verkligt värde via resultaträkningen
b) Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde

Finansiella instrumentens värde
De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas verkliga 
värden bestäms enligt följande:

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder som 
handlas på en aktiv marknad bestäms med hänvisning till noterat 
marknadspris.

Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och skulder 
bestäms enligt allmänt accepterade värderingsmodeller såsom 
diskontering av framtida kassaflöden och användning av informa-
tion hämtad från aktuella marknadstransaktioner.

För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redo-
visade värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, 
om inte annat särskilt anges i efterföljande noter.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket 
tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amor-
teringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt 
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/
betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen 
samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga 
framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden 
resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella till-
gången eller den finansiella skulden.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden 
samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeför-
ändringar. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte 
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Kassamedel 
och banktillgodohavanden kategoriseras som ”Lånefordring-
ar och kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. På grund av att bankmedel är betalningsbara 
på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av nominellt 
belopp. Kortfristiga placeringar kategoriseras som ”Innehav för 
handel” och värderas till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen.

Kundfordringar
Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och kund-
fordringar” vilket innebär värdering till upplupet anskaffnings-
värde. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför 
redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag 
görs för fordringar som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av 
kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” 
vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leve-
rantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför skulden 
redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

IFRS 9
Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföl-
jande redovisningen inte värderas till verkligt värde via resulta-
träkningen, redovisas vid den initiala redovisningen till verkligt 
värde med tillägg respektive avdrag för transaktionskostnader. Fi-
nansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföljan-
de redovisningen värderas till verkligt värde via resultaträkningen, 
redovisas vid den initial redovisningen till verkligt värde. Vid den 
efterföljande redovisningen värderas finansiella instrument till 
upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde beroende på 
den initiala kategoriseringen enligt IFRS 9.

Edgeware tillämpar två olika affärsmodeller. För likvida medel, 
kundfordringar och andra korta fordringar är bolagets affärs-
modell ”hold to collect” vilket innebär att syftet är att inkassera 
kontraktsenliga kassaflöden och de avtalade villkoren för den 
finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet. Tillgångar tillhörande 
denna affärsmodell redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 
Kortfristiga placeringar består av innehav i aktie- och räntefonder 
där Edgewares affärsmodell är ”other” där kassaflödeskaraktären 
utesluter andra affärsmodeller. Innehavet redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. 
Vid den initiala redovisningen klassificeras ett finansiellt instru-
ment i en av följande kategorier:

Finansiella tillgångar
a) Verkligt värde via resultaträkningen
b) Värderade till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder
a) Verkligt värde via resultaträkningen
b) Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde

Verkligt värde via resultaträkningen
De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas verkliga 
värden bestäms enligt följande:

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder som 
handlas på en aktiv marknad bestäms med hänvisning till noterat 
marknadspris.

Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och skulder 
bestäms enligt allmänt accepterade värderingsmodeller såsom 
diskontering av framtida kassaflöden och användning av informa-
tion hämtad från aktuella marknadstransaktioner.

För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redo-
visade värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, 
om inte annat särskilt anges i efterföljande noter.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket 
tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amor-
teringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt 
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/ 
betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen 
samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga 
framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden 
resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella till-
gången eller den finansiella skulden.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden 
samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till 
kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. 
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Kundfordringar
Kundfordringar inkluderar inkommande kassaflöden från bolagets 
kunder med avdrag för de fordringar som bedöms som osäkra.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder inkluderar förväntade utgående kassaflöden 
till bolagets leverantörer. 

Korta fordringar
Övriga fordringar inkluderar upplupna intäkter, deposition med 
kortare löptid än 12 månader, avtalstillgångar och andra övriga 
fordringar. 

Kortfristiga placering
Kortfristiga placeringar består av korta räntebärande fondplace-
ringar.

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av det 
belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter för-
knippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom 
att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara nuvärdet av 
dessa utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en 
avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen 
särredovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning när 
det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företa-
get reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas genom 
tillämpning av först in, först ut metoden (FIFU). Nettoförsäljnings 
värde är det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för upp-
skattade kostnader för färdigställande och uppskattade kostnader 
som är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse 
(legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras.

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av det 
belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter för-
knippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom 
att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara nuvärdet av 
dessa utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en 
avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen 
särredovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning när 
det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företa-
get reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden och 
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansda-
gen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar
i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkomman-
de räkenskapsår. Det redogörs även för de viktigaste bedöm-
ningar som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av kon-
cernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande 
effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.

Nedskrivningsprövning av balanserade utgifter utvecklingsarbeten
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten som ännu inte är fär-
diga för användning och därmed inte är föremål för avskrivningar, 
nedskrivningsprövas minst årligen. Vid bedömningen av nedskriv-
ningsbehovet gör företagsledningen antaganden om förväntat 
kassaflöde (baserat på budget) från tillgången och diskonterar 
detta med en diskonteringsränta för att fastställa återvinningsvär-
det. Viktiga antaganden som kan innebära att nedskrivningsbehov 
utgörs av budgeterade intäkter och diskonteringsränta. Ingen 
nedskrivning har gjorts 2018 (0,3 MSEK). 
 
Aktivering av underskottsavdrag
Aktivering av underskottsavdrag redovisas i den omfattning det  
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott. För att fastställa hur stor del av underskotten som kan 
aktiveras gör företagsledningen bedömningar av beloppen och 
tidpunkten för när skattemässiga överskott kommer att uppstå.
Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 51,5 
MSEK (42,2) som har redovisats som uppskjuten skattefordran. 

Vid bedömning av aktiverbarhet har företagsledningen utgått från 
prognoser över skattemässiga överskott baserat på en prognos 
för en överskådlig framtid. Se not 15 för ytterligare information.

Skattemässiga underskott om 51,5 (42,2) MSEK är hänförligt till 
moderbolaget Edgeware AB (publ). Underskotten kan inte nyttjas 
av annan enhet inom koncernen. Inget ej redovisat skattemässigt 
underskott finns i moderbolaget. Ytterligare ej redovisade under-
skottsavdrag finns i det amerikanska dotterbolaget. Företaget 
bedömer det osäkert om dessa underskottsavdrag kommer att 
kunna utnyttjas pga. osäkerhet om när i framtiden tillräckliga 
skattepliktiga överskott kommer att genereras. Det ej redovisa-
de skattemässiga underskottet i det amerikanska dotterbolaget 
uppgår till 50,4 (53,8) MSEK.

Intäktsredovisning
Koncernen redovisar intäkterna i enlighet med IFRS15. Bedöm-
ning görs vid ny väsentlig order eller nytt kontrakt enligt nedan 
fem steg för att fastställa när och hur intäkten ska tas.

1) Identifiera avtalet
2) Identifiera prestationsåtaganden
3) Fastställ transaktionspris
4) Allokera transaktionspris
5) Redovisa i vilken takt åtaganden beräknas intäktsföras

Identifiering av distinkta löften (prestationsåtaganden) är bero-
ende av företagsledningens bedömning och kan få betydande 
påverkan på när i tiden koncernens nettoomsättning redovisas 
vilket påverkar resultatet och den finansiella ställningen.  

Edgewares produkter och hur de normalt bedöms intäktsförs om 
de är individuella åtaganden, är beskrivet under Not 2.

NOT 4 FINANSIELL RISKHANTERING OCH FINANSIELLA

INSTRUMENT
Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer 
av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och kreditrisker. 
Marknadsriskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. 
Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, 
hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker. De 
ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de 
finansiella riskerna fastställs av styrelsen i en finanspolicy, antagen 
2016, som revideras årligen. Styrelsen har i finanspolicyn delegerat 
ansvaret för den dagliga riskhanteringen till företagets CFO,  vilket 
innefattar veckovis uppföljning samt åtgärd av eventuella förfallna 
kundfordringar. Löpande bedömning görs av nya och befentliga 
vid orderingång. Nedskrivningsbedömning avseende immateriela 
anläggningstillgångar görs kvartalsvis. Styrelsen har möjlighet att 
besluta om tillfälliga avsteg från den fastställda finanspolicyn.
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MARKNADSRISKER

Valutarisker
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser. Expone-
ringen för valutarisk härrör huvudsakligen från betalningsflöden 
i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering samt från 
omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar och ba-
lansräkningar till koncernens presentationsvaluta som är svenska 
kronor, så kallad omräkningsexponering.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas ne-
gativt av fluktuationer för ändrade valutakurser för de kassaflöden 
som sker i utländsk valuta. Koncernens utflöden består huvudsak-
ligen av SEK, EUR samt USD samtidigt som koncernens inflöden 
huvudsakligen består av EUR, USD samt MXN. Koncernen är 
därmed i stor omfattning påverkad av förändringar i dessa valu-
takurser vad gäller den operativa transaktionsexponeringen. Vad 
gäller den finansiella transaktionsexponeringen är den till stor del 
begränsad till koncernintern exponering.

Företagets policy ger en möjlighet att löpande säkra prognostise-
rade kassaflöden. Enligt företagets finanspolicy kan transaktions-
exponeringen reduceras genom att använda derivatinstrument. 

Edgeware tillämpar inte säkringsredovisning. Edgeware använder 
sig av valutaterminer för att minska risken för slag i kassaflödet. 
Valutasäkring infördes per 1 april 2017. Merparten av Edgewares 
kunder faktureras i USD, EUR eller MXN. I USD har Edgeware his-
toriskt haft balans mellan in- och utflöde och därmed en naturlig 
hedge. Nettoflödet i USD kommer att löpande analyseras för att 
bedöma om eventuellt behov av säkring uppstår. För EUR och 
MXN är exponeringen stor mellan EUR/SEK och MXN/SEK och 
därmed en valutaexponering som Edgeware kan hantera via säk-
ring. Om Edgeware väljer att säkra flöden enligt ovan sker detta 
via hedging med terminer och swappar avseende ordrar med ett 
värde överstigande motsvarande 2 000 000 SEK samt en förvän-
tad inbetalningstid överstigande 60 dagar från erhållen order. 

På balansdagen var 33,7% av framtida kassaflödena i EUR, USD 
samt MXN säkrade.

Av nedan tabell framgår nominella nettobelopp av de väsentliga 
flödena som utgör transaktionsexponering. Exponeringen anges 
baserat på koncernens betalningsflöden i de mest betydande 
valutorna och presenteras i svenska kronor. 

Valuta 2018-12-31 2017-12-31

EUR 127,2 129,3

USD 10,8               19,9

MXN 11,1    7,7

Det bokförda nettovärdet på koncernens monetära tillgångar och 
skulder, inkluderat interna fordringar och skulder i utländsk valuta 
omräknat till svenska kronor, som är föremål för omräkning till 
SEK uppgår på balansdagen till nedan belopp: 

Valuta 2018-12-31 2017-12-31

EUR 75,2 59,2

USD 10,1 17,8

MXN 11,5 0,1

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering innebär en risk att värdet på koncernens 
nettoinvesteringar i utländsk valuta påverkas negativt av föränd-
ringar i valutakurser. Koncernen konsoliderar nettotillgångarna i 
SEK på balansdagen. Denna risk benämns omräkningsexpone-
ring och valutasäkras ej enligt koncernens finanspolicy.

Omräkningsexponeringen för nettoinvesteringar i utländsk valuta 
anges i lokal valuta.

Koncernens nettoinvesteringar avser investeringar i utländska 
dotterbolaget, Edgeware Inc, USA. Nettoinvesteringarna motsva-
rar värdet i bolagets egna kapital och uppgår till netto -3,8 MUSD 
(-4,2) per 2018-12-31.

Under ”Känslighetsanalys för marknadsrisker” nedan presenteras 
effekter av ändrade valutakurser gentemot svenska kronor för de 
mest väsentliga utländska valutorna.

RÄNTERISKER 
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Enligt 
koncernens finanspolicy ska ränterisken inte säkras.

Under ”Känslighetsanalys för marknadsrisker” nedan presenteras 
effekter av ändrade marknadsräntor.

Känslighetsanalys för marknadsrisker ”Känslighetsanalysen för 
valutarisken visar koncernens känslighet vid en ökning respektive 
minskning om 10 % av SEK gentemot de mest väsentliga valutor-
na. För transaktionsexponeringen visas hur koncernens resultat 
efter skatt hade påverkats vid en förändring av valutakursen. 
Detta inkluderar utestående monetära fordringar och skulder i 
utländsk valuta på balansdagen inkl. lån mellan koncernbolag där 
valutaeffekten påverkar koncernens resultaträkning. För omräk-
ningsexponeringen visas hur koncernens resultat efter skatt samt 
eget kapital hade påverkats vid en förändring av valutakursen.
Känslighetsanalysen för ränterisk visar koncernens känslighet vid 
en ökning om 1 % av marknadsräntan. Räntekänsligheten
baseras på den effekt på resultat efter skatt som en förändring 
av marknadsräntan ger, både vad gäller ränteintäkter, kostnader 
samt värderingar. Då koncernen inte redovisar några värdeför-
ändringar i övrigt totalresultat eller eget kapital, uppkommer 
motsvarande effekt i eget kapital.
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Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsa-
kar koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina avtals    enliga 
förpliktelser. Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsak-
ligen hänförlig till kundfordringar. För att begränsa koncernens 
kreditrisk har bolaget utarbetat en kreditpolicy som bland annat 
stipulerar att en kreditbedömning görs av varje ny kund. Befintliga 
kunders finansiella situation följs också löpande upp för att på ett 
tidigt stadium identifiera varningssignaler. Kreditrisk uppkommer 
också när bolagets överskottslikviditet placeras i olika typer av 
finansiella instrument. Överskottslikviditet får enligt finanspoli-
cyn placeras på räntebärande bankkonton eller i räntebärande 
värdepapper. Enligt finanspolicyn ska kreditrisken vid placering 
av överskottslikviditet reduceras genom att enbart placera hos 
motparter med mycket god kreditvärdighet. Vidare anger finans-
policyn att placeringar normalt ska spridas över flera motparter 
eller emittenter. Kreditrisk avseende banktillgodohavanden är 
begränsad då motparterna utgörs av banker med hög kreditvär-
dighet. Styrelsebeslut krävs för alternativa placeringar utöver det 
som godkänts i finanspolicyn.

Koncernens standardbetalningsvillkor är 30 dagar. Den genom-
snittliga kreditperioden vid försäljning är 69 dagar. Koncernen 

arna. Räntebetalningar är fastställda utifrån de förutsättningar som 
gäller på balansdagen. Belopp i utländsk valuta är omräknade till 
svenska kronor till balansdagens valutakurser. Koncernens låne-
avtal innehåller inte några särskilda villkor som kan medföra att 
betalningstidpunkten blir väsentligen tidigare än vad som framgår 
av tabellerna. Av nedan information framgår att förväntat utflöde 
uppgår till ca 23,1 MSEK (19,6) under de närmaste 12 månaderna. 
För att möta detta utflöde används koncernens likviditetsreserv 
som definieras som likvida medel vilka vid årsskiftet uppgick till 
93,1 MSEK (97,7). Därutöver finns kortfristiga placeringar om 74,9 
MSEK (75,1). Möjlighet finns även att belåna kundfordringar om 
ytterligare medel skulle behövas på kort sikt.

2018
Effekt på
 resultat

18-12-31
Effekt på 

eget kapital

2017
Effekt på
 resultat

17-12-31
Effekt på 

eget kapital

Transaktions exponering

EUR 14,5       8,4

USD 1,2     1,3

MXN 1,3  0,5

Omräknings exponering

USD -0,5 -0,4

Räntor

SEK

Finansiella kostnader 0 0

LIKVIDITETS- OCH FINANSIERINGSRISK
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att 
möta dess åtagande relaterade till koncernens finansiella skulder. 
Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan upp-
bringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. Vid eventuell 
framtida likviditetsbrist har bolaget möjlighet till att sälja sina 
kundfordringar med factoring lösning.

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relate-
rade till koncernens och moderföretagets finansiella skulder exkl. 
derivat presenteras i tabellerna nedan. Beloppen i dessa tabeller 
är inte diskonterade värden och de innehåller i förekommande fall 
även räntebetalningar vilket innebär att dessa belopp inte är möj-
liga att stämma av mot de belopp som redovisas i balansräkning-

2018-12-31 Inom 3m  3-12m  1-5år  över 5år Totalt

Leverantörsskulder 19,4 19,4

Övriga kortfristiga skulder 3,2 1,1 4,3

Totalt 22,6 1,1 0,0 0,0 23,7

2017-12-31 Inom 3m  3-12m  1-5år  över 5år Totalt

Leverantörsskulder 18,9 18,9

Övriga kortfristiga skulder 0,5 0,5

Totalt 18,9 0,5 0,0 0,0 19,4

bedömer alltid risken för kreditförluster med ett belopp som 
motsvarar fordringens uppskattade löptid. Den förväntade kredit-
förlusten på utestående kundfordringar estimeras med hjälp av en 
matris med utgångspunkt från den enskilda kundens betalnings-
historik, en bedömning av kundens aktuella finansiella position, 
anpassat för faktorer som är specifika för kunden, generella 
ekonomiska förhållanden i det land och inom den industri kunden 
verkar samt uppskattningar av både nuvarande och prognostise-
rade förhållanden vid rapporteringstillfället. Utifrån dessa faktorer 
sorteras kunderna in i olika riskklasser. Under 2018 hade dock 
Edgeware en kundförlust om 3,4 MSEK avseende en kund. Ingen 
kvarstående fordran finns mot denna kund. Edgeware har historisk 
haft väldigt få kundförluster vilket påverkar bedömningen i av den 
estimerade kundförlustreserven i matrisen.

Koncernen redovisar en kundfordran som kundförlust när gälde-
nären är under likvidation eller har ingått konkursförfaranden eller 
när en kundfordring förfallit för mer än 2 år sedan, vilket som än 
inträffar tidigast. Ingen av de kundfordringar som har skrivits av är 
föremål för verkställighetsbeslut.

Före godkännande av ny kund används en process för faststäl-
lande av kreditgränser. Ett externt kreditvärderingssystem för att 
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bedöma potentiella kunders kreditkvärdighet och definiera kre-
ditlimiter för kunden. Gränser och poäng som tillskrivs kunderna 
granskas och godkänns två gånger per år av riskhanteringskom-
mittén som består av Business Controller & CFO. 80% av kund-
fordringarna har den bästa kreditvärdigheten som kan hänföras 
till det externa kreditscoresystem som används av gruppen.

Övervakningsprocedurer finns för att säkerställa att uppföljnings-
åtgärder vidtas för att återkräva förfallna fordringar. Dessutom 
granskar koncernen återvinningsvärdet för varje enskilt fall vid rap-
portperiodens utgång för att säkerhetsställa att tillräcklig förlustut-
jämning görs för oåterkalleliga belopp. Denna process påverkar 
kreditriskerna väsentligt och följs upp löpande. Utvärdering och 
resultat, kommuniceras löpande till koncernens berörda ledning.

Kundfordringar består av ett stort antal kunder fördelat på olika 
branscher och geografiska områden. Löpande kreditvärdering 
utförs och förskottsbetalning tillämpas när kunds kreditvärdighet 
inte är tillfredställande i riskbedömningen.

Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsva-
ras av redovisade värden på samtliga finansiella tillgångar och 
framgår av tabellen nedan.

2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 83,3     72,8

Övriga kortfristiga fordringar 0,2 1,8

Kortfristiga placeringar 74,9 75,1

Upplupna intäkter 5,5 4,7

Likvida medel 93,1   97,7 

Maximal exponering för kreditrisk 257,0   252,1

Kundfordringarna är spridda på ett stort antal kunder, dock har 
vi ett antal stora kunder som står för en stor andel av bolagets 
omsättning, vilket även leder till hög koncentration av de totala 
kundfordringarna vid enskilda tillfällen. Kundfordringarna är inte 
koncentrerade till ett specifikt geografiskt område. Koncernen 
bedömer därmed att koncentrationsriskerna är begränsade. Av 
balansfordran vid årets slut är 25,6 miljoner (31 december 2017: 
7,4 miljoner) från, koncernens största kund. Utöver detta har 
koncernen inte någon betydande exponering för kreditrisker 
mot någon enskild motpart eller någon motpartsgrupp med 
liknande egenskaper. Gruppen definierar motparter som liknande 
egenskaper om de är närstående. Koncentrationen av kreditrisk 
är begränsad till följd av att kundbasen är stor och orelaterad.

Koncernen har inga säkerheter eller andra krediter för att täcka 
dess kreditrisk i samband med sina finansiella tillgångar. 

Nedan tabell visar bolagets beräkningsmatris vid bedömning av 
kreditförlustreserv enligt IFRS9. 

KATEGORISERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder 
fördelat per värderingskategori i enlighet med IFRS 9 samt bryg-
gan från IAS 39 till IFRS9 framgår av tabellen nedan. Samtliga 
finansiella tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde vilket är en god approximation av det verkliga värdet. 
Kortfristiga placeringar redovisas till verkligt värde via resultaträk-
ningen. 2017-12-31 utgående balanser är värderade enligt IAS 
39. 2018-12-31 utgående balanser är värderade enligt IFRS 9.

Klassificering av finansiella instrument

2018-12-31

Finansiella tillgångar 
Upplupet anskaffningsvärde

Kassa och bankbalans 93,1

Kundfordringar 83,5

Deposition 3,7

Upplupna intäkter 5,5

Verkligt värde via resultaträkningen

Kortfristiga placeringar 74,9

260,7

Klassificering av finansiella instrument

2018-12-31

Finansiella skulder 
Upplupet anskaffningsvärde

Leverantörs- och övriga skulder 24,3

Upplupna kostnader 21,0

45,3

Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder 
fördelat per värderingskategori i enlighet med IAS 39 framgår av 
tabellen nedan. Samtliga finansiella tillgångar och skulder redovi-
sas till upplupet anskaffningsvärde vilket är en god approximation 
av det verkliga värdet.

2017-12-31

Finansiella tillgångar, lånefordringar och 
kundfordringar

Kundfordringar 72,8

Upplupna intäkter 4,7

Likvida medel 97,7

Totalt 175,2

Finansiella tillgångar som kan säljas

Kortfristiga placeringar 75,1

Övriga skulder

Upplupna kostnader 13,1

Leverantörsskulder 18,9

Totalt 32,0

Kreditbedömning

MYCKET LÅG 
RISK

LÅG RISK MEDIUMRISK HÖG RISK INGEN 
KREDIT

A B C D E

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%

0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20,00%

0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 25,00%

0,00% 5,00% 10,00% 20,00% 50,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 50,00%

25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00%
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VÄRDERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT TILL VERKLIGT VÄRDE
Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till 
verkligt värde i balansräkningen, eller där upplysning lämnas om 
verkligt värde, klassificeras i någon av tre nivåer baserat på den 
information som används för att fastställa det verkliga värdet.

Nivå 1 – Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån 
observerbara (ojusterade) noterade priser på en aktiv marknad för 
identiska tillgångar och skulder. En marknad betraktas som aktiv 
om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissätt-
ningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet 
tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbund-
na förekommande marknadstransaktioner på armslängds avstånd.

Nivå 2 – Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån 
värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för 
tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, 
antigen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härled-
da från prisnoteringar).

Exempel på observerbar data inom nivå 2 är:
•  Noterade priser för liknande tillgångar och skulder.
•  Data som kan utgöra grund för bedömning av pris, t ex mark-

nadsräntor och avkastningskurvor.
 
Nivå 3 – Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån 
värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på icke observer-
bar data.

För likvida medel, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, 
upplupna intäkter, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 
är bokfört värde en bra approximering av verkligt värde då löpti-
den är kort. Kortfristiga placeringar uppgår till 74,9 MSEK (75,1) 
och värderas till verkligt värde, nivå 1, enligt underlag från Bank.

KAPITALHANTERING
Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncer-
nens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att generera skälig 
avkastning till aktieägarna och nytta till övriga intressenter. Bola-
get definierar kapitalet som eget kapital. Bolagets egna kapital 
kan utläsas ur koncernens balansräkning.

NOT 5 SEGMENTINFORMATION

Rörelsesegement rapporteras på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till den högste verk-
ställande beslutfattaren. Uppföljningen av koncernens försäljning 
görs för regionerna EMEA, APAC samt AMERICAS och baseras på 
två affärsområden, Produkter samt Tjänster. Utfallet per region och 
affärsområde består av en sammanslagning av fakturering av sålda 
varor och tjänster från olika delar av koncernens verksamhet, vilka 
dock inte utgörs av separata resultat- och balansräkningar.

Koncernens regioner och affärsområden utnyttjar gemensamma 
resurser i fråga om försäljning, utveckling och administration varför 
en uppdelning av bolaget kostnader endast är möjlig medelst allo-
kering av kostnaderna. Detsamma gäller koncernens tillgångar och 
skulder. Koncernledningen anser inte att allokering av resultat- och 
balansposter bidrar till en mer rättvisande bild av verksamheten 
och följer därför upp utfallet för koncernen som helhet. Koncernen 
har därmed inte identifierat några rörelsesegment.

Som andel av Edgewares totala nettoförsäljning 2018 utgjorde 
den största kunden 19,4 procent (17,7), de tre största för 50,2 
procent (38,5) och de fem största för 63,2 procent (51,4).

NOT 6 NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKATE-

GORI OCH REGION

Sammanställning nedan visar uppdelningen av nettoomsättningen 
per försäljningskategori och region. 

Intäktsfördelning enligt IFRS 15

MSEK 2018 2017

Nettoomsättning per försäljnings-
kategori  

Produkter* 175,9 182,9

Tjänster 55,9 53,9

   Varav teknisk support och underhåll 48,4 45,3

   Varav professional services 7,5 8,6

Summa nettoomsättning 231,9 236,8

 

Nettoomsättning per region  

EMEA 161,5 163,9

AMERICAS 48,4 37,1

APAC 22,0 35,8

Summa nettoomsättning 231,9 236,8

 

Nettoomsättning per tidpunkt  

Vid en tidpunkt 183,5 191,5

Över tid 48,4 45,3

Summa nettoomsättning 231,9 236,8

Del av nettoomsättning som avser 

försäljning i Sverige 30,4 12,8

* I produkter ingår hårdvara, mjukvara och kapacitets- och mjuk-
varulicenser

Avtalstillgångar UB 2018-12-31

Installationer av mjukvara och  
integrationstjänster 3,2

Avtalstillgångar IB 2017-01-01 UB 2017-12-31

Installationer av mjukvara 
och integrationstjänster

3,9 3,0

Belopp hänförliga till installation av mjukvara och integrations-
tjänster representerar koncernens rätt att erhålla ersättning för 
hittills utförda tjänster. Betalningstillfällena följer dock milstones-
godkännande och kan inträffa vid senare tillfälle. Avtalstillgångar 
klassificeras om under rubriken förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter i balansräkningen.

Avtalsskulder UB 2018-12-31

Teknisk support och 
underhåll 36,5

Installationer av mjukvara 
och integrationstjänster 3,3
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Avtalsskulder IB 2017-01-01 UB 2017-12-31

Teknisk support och 
underhåll 29,2 32,8

Installationer av mjukvara 
och integrationstjänster 8,5 1,1

Intäkter hänförliga till teknisk support och underhåll redovisas 
över tid även om kunden betalar i förskott. En avtalsskuld redo-
visas i samband med att förskottsbetalning erhålls. Avtalsskulden 
löses upp och intäktförs över den period som support och under-
håll levereras till kunden.

Avtalsskulder avseende support och underhåll är skulder till 
kunder som uppstår när en betalning överstiger den intäkt som 
redovisas för ett planerat underhåll eller installation. Betalning 
erläggs enligt vanligtvis i förskott i början av avtalsperioden.

Intäkter avseende service- och integrationstjänster redovisas den 
period då arbetet är utfört medan faktureringen följer avtalets 
överenskomna faktureringstidpunkt. 

Avtalsskulder klassificeras som upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter. 

Ingående avtalsskuld per 2017-01-01 har i sin helhet intäktsförts 
under 2017 och avtalsskulden per 2018-01-01 har i sin helhet 
intäktsförts under 2018.

 2019 2020 2021

Förväntad intäktsredovisning av 
support- och underhåll 28,9 7,6 3,3

Förväntat intäktsredovisning av 
service- och integrationstjänster 3,3  

Tabellen visar allokering av transaktionspriset fördelat på 
återstående prestationsåtaganden. Edgeware tillämpar lättnads-
regler avseende IFRS 15 och lämnar inte upplysningar avseende 
jämförelseåret. 

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER/KOSTNADER

2018 2017

Kursvinst 1,8 1,7

Kursförlust -1,6 -1,3

Omstruktureringskostnader -3,3 -

Totalt -3,1 0,3

 NOT 8 RÖRELSENS KOSTNADER

2018 2017

Kostnader för varor och material 71,7 60,5

Ersättningar till anställda (not 12, 18) 114,4 105,8

Avskrivningar (not 9,18,19) 13,8 11,8

Övriga rörelsekostnader (not 10,11) 41,1 46,9

Totalt 241,0 225,0

NOT 9 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ MATE-

RIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017

Kostnad för sålda varor 2,7 3,3

Forsknings- och utvecklings-
kostnader 11,1 8,5

Summa 13,8 11,8

NOT 10 ERSÄTTNING TILL REVISORER

2018 2017

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 0,6 0,7

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdrag 0 0

Övriga tjänster 0,1 0,1

Totalt 0,7 0,8

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadga-
de revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning 
som lämnats i samband med revisionsuppdraget. 

NOT 11 LEASINGAVTAL

Operationella leasingavtal leasetagare
Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal 
avseende lokalhyra. Summan av årets kostnadsförda leasingav-
gifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 
5,2 MSEK (4,3). Framtida minimileaseavgifter och variabla avgifter 
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller 
enligt följande:

Förfallotidpunkt: 2018 2017

Minimileaseavgifter

Inom ett år 6,3 2,8

Senare än ett år men inom fem år 4,8 0

Totalt 11,1 2,8
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NOT 12 ANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  

Medelantal 2018 Medelantal 2017

Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Moderföretaget:

Sverige 12 68 80 9 64 73

Totalt i moderföretaget 12 68 80 9 64 73

Dotterföretag

USA 1 5 6 1 6 7

Totalt i dotterföretag 1 5 6 1 6 7

Totalt i koncernen 13 73 86 10 70 80

Antal konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 0 22 22 1 23    24

Totalt i koncernen inkl konsulter med anställnings-
liknande avtalsvillkor 13 95 108 11 93 104

Antal styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 2018-12-31 2017-12-31

Moderföretaget

Kvinnor:

     Styrelsen 2 1

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 0 1

Män:

     Styrelsen 4 5

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 8 9

Totalt i moderföretaget 14 16

Koncernen

Kvinnor:

     Styrelsen 2 1

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 0 1

Män:

     Styrelsen 4 5

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 8 9

Totalt i koncernen 14 16

Kostnader för ersättningar till anställda 2018 2017

Moderföretaget

Löner och andra ersättningar 72,2 62,4

Sociala avgifter 16,1 16,4

Pensionskostnader, avgiftsbestämda 12,5 10,0

Dotterföretag

Löner och andra ersättningar 12,6 11,2

Sociala avgifter 0,6 0,5

Pensionskostnader, avgiftsbestämda 0,4 0,4

Totala löner och ersättningar i koncernen 84,8 73,6

Totala sociala avgifter i koncernen 16,7 16,9

Totala pensionskostnader i koncernen, avgiftsbestämda 12,9 10,4

Totalt i koncernen 114,4 100,9

Fakturerade kostnader för konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 32,2 30,2

Totalt i koncernen inkl kostnader för konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 146,6 131,1
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda 2018 2017

Moderföretaget

Löner och andra ersättningar, ledande befattningshavare (8 personer) 15,1     19,5

   varav tantiem och liknande ersättningar 4,2         4,6

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 52,9 38,3

Totala löner och andra ersättningar, moderföretaget 72,2 62,4

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda 2018 2017

Koncernen

Löner och ersättningar, ledande befattningshavare (8 personer) 16,5 21,3

   varav tantiem och liknande ersättningar 4,2     4,6

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 64,1     47,7

Totala löner och andra ersättningar samt pensionskostnader,
ledande befattningshavare, koncernen 84,8 73,6

Ersättningar till ledande befattningshavare 
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive 
ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 4 
maj 2018 fastställdes att styrelsearvode ska uppgå till 1 495 000 
kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande 
samt 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Fast-
ställdes vidare att arvode för kommittéarbete i revisionsutskottet 
ska utgå med sammanlagt högst 60 000 kronor, fördelat på 30 
000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor vardera 
till övriga två ledamöter. Arvode för kommittéarbete i ersättnings-
utskottet fastställdes till 15 000 kronor för ersättningsutskottets 
ordförande. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner 
efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. På 
årsstämma den 4 maj 2018 beslutades om riktlinjer för ersättning 
till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. 
Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, 
rörlig ersättning, långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade 
incitamentsprogram (LTI) och pensionsavsättning.

Den sammanlagda ersättningen ska baseras på marknadsmässiga 
villkor, vara konkurrenskraftig, väl avvägd och inte löneledande 
samt bidra till god etik och företagskultur. Fast lön ska baseras på 
de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde, 
vara individuell och omprövas normalt kalenderårsvis.

Ledande befattningshavare kan även beviljas sedvanliga icke-mo-
netära förmåner men dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig 
del av den totala ersättningen. Intjäningsperioden för LTI-program 
ska vara minst tre år. LTI-program ska vara baserade på aktier eller 
aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsiktiga incita-
ment kopplade till Edgewares utveckling. Varje aktiebaserat LTI ska 
förutsätta godkännande av aktieägarna innan implementering.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och utgöra 4,5 procent 
av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp 
och 30 procent på överskjutande belopp. Styrelsen har rätt att från-
gå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Ersättningar till ledande befattningshavare 2018
 

Arvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner

Aktie-
relaterad 

ersätt ning
Pensions- 
kostnader Totalt

Styrelsens ordförande Michael Ruffolo* 1,9 0 0 0 0 1,9

Styrelseledamot Tuija Soanjärvi 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Arnd Bennighoff 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Jonas Hasselberg 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Sigrun Hjelmquist 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Kent Sander 0,2 0 0 0 0 0,2

Verkställande direktören Karl Thedéen 2,4 0,3 0 0  0,7 3,6

Verkställande direktören Joachim Roos 0,2 0,5 0 0 0,1 0,8

Andra ledande befattningshavare (8 personer)** 9,7 3,4 0 0 1,4 14,8

Totala ersättningar till ledande befattningshavare 15,2 4,2 0 0 2,2 22,1

Ersättningar till ledande befattningshavare 2017
 

Arvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner

Aktie-
relaterad 

ersätt ning
Pensions- 
kostnader Totalt

Styrelsens ordförande Michael Ruffolo* 1,9 0 0 0 0 1,9

Styrelseledamot Jason Pinto 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Staffan Helgesson 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Karl Thedéen 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Sigrun Hjelmquist 0,2 0 0 0 0 0,2

Styrelseledamot Kent Sander 0,2 0 0 0 0 0,2

Verkställande direktören Joachim Roos 2,1 1,0 0 0 0,7 4,0

Andra ledande befattningshavare (10 personer)** 14,6 3,6 0 0 1,8 20,3

Totala ersättningar till ledande befattningshavare 19,6 4,6 0 0 2,5 27,2

* Styrelseordförandes ersättning ingår både styrelsearvode samt en löpande ersättning för andra uppdrag inom koncernen.
** Under året har en ledande befattningshavare slutat medan en har tillkommit. 
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Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspre-
mien uppgår till 35% (35) av den pensionsgrundande lönen 2018. 
Pensionslösningen är en friplan som speglar ITP1, vilket innebär 
att den är premiebestämd och utgör 4,5% av den pensionsgrun-
dande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på över-
skjutande belopp. För andra ledande befattningshavare varierar 
pensionsåldern mellan 65 och 67 år.

Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets 
sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra inkomster. Vid upp-
sägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångs- 
vederlag.

Aktierelaterade ersättningar
Teckningsoptioner 2013-2014
Koncernen har ställt ut aktierelaterade ersättningar som regleras 
med eget kapitalinstrument till Michael Ruffolo. De aktierelate-
rade ersättningarna består av teckningsoptioner. Teckningsop-
tionerna har ställts ut år 2013, 2014 och löper intill tidpunkten 
för ägarskifte av minst en majoritet av aktierna. Totalt har 13 659 
teckningsoptioner ställts ut och genomsnittligt inlösenpris är 400 
kr. Teckningsoptionerna intjänas under en treårsperiod men med 
full konverteringsrätt i det fall företaget genomgår ägarskifte innan 
intjänandeperiodens slut. 

Teckningsoptioner 2016
Vid extra bolagsstämma 29 april 2016 beslutades även om en 
nyemission om högst 2 060 stamaktier av serie B riktad till de 
nya styrelse ledamöterna. Likvid erhölls under juni. Nyemissionen 
registrerades hos Bolagsverket 14 juli 2016. Aktierna har tecknats 
till marknadsvärde och ingen kostnad har tillkommit bolaget.1 500 
aktier tecknades och ökade aktiekapitalet med 1 500 kr. Teck-
ningsperioden för kvarvarande optioner har löpt ut.

Teckningsoptioner 2016/2019
Den 28 november 2016 beslutade bolagsstämman om emission 
av högst 130 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsik-
tigt incitamentsprogram, med en löptid om tre år, till cirka fem 
ledande befattningshavare i bolaget. Verkställande direktör ingår 
inte i programmet. Överlåtelse till deltagarna ska ske till options- 
rättens marknadsvärde och varje teckningsoption ger rätt till att 
teckna en ny aktie och teckningskursen för teckningsoptionerna 
motsvarar 120% av erbjudandepriset vid bolagets börsnotering 
på Nasdaq Stockholm motsvarande en lösenkurs om 34,80. 
Verkligt värde per option har beräknats enligt Black and Scholes 
där viktigaste parametrarna är volatilitet, tidsfaktor samt ränta. 
130 000 av teckningsoptionerna tecknades och betalades in 
kontant under december 2016. Teckningsoptionerna är tecknade 
till marknadsvärde och ingen kostnad har tillkommit bolaget. Vid 
maximalt utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 6 500 
SEK motsvarande 0,43 procent. Inlösenperioden är varav under 
perioden 1 januari 2020 till 31 maj 2020.

Årets kostnad för aktierelaterade ersättningar som regleras med 
egetkapitalinstrument uppgår till 0 (0) Tkr i koncernen. Effekten 
på koncernens finansiella ställning uppgår till 0 (0) Tkr. Ovan för 
koncernen är detsamma för moderbolaget.

Teckningsoptioner 2018/2021
Den 4 maj 2018 beslutade bolagsstämman om emission av 
högst 800 430 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt 
incitamentsprogram, med en löptid om tre och ett halvt år, till 
verkställande direktör, ledande befattningshavare och andra nyck-
elpersoner i bolaget. Överlåtelse till deltagarna ska ske till op-
tionsrättens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten och varje 
teckningsoption ger rätt till att teckna en ny aktie och tecknings-

kursen för teckningsoptionerna motsvarar 130% av genomsnittet 
av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen 
enligt Nasdaq Stockholm för aktier i Edgeware under perioden 
10 handelsdagar räknat från och med 4 maj 2018. Den fastställda 
lösenkursen blev 19 SEK. Verkligt värde per option har beräknats 
enligt Black and Scholes där de viktigaste parametrarna är volatili-
teten på 34%, tidsfaktorn om 3,53 år samt räntan -0,19%. 693 600 
av teckningsoptionerna tecknades och betalades in kontant under 
juni 2018. För att uppmuntra deltagande i LTI 2018 är avsikten att 
de anställda, förutom verkställande direktören, som väljer att delta 
i programmet ska erhålla en premiesubvention i form av extra lön 
med ett belopp som, efter skatt, motsvarar 50 procent av erlagd 
optionspremie. Utbetalningen sker i två omgångar, varav 50 pro-
cent efter 1 år och 50 procent efter 2 år, förutsatt fortsatt anställ-
ning. Edgewares kostnad för ovan beskrivna extra lönebetalning 
beräknas uppgå till cirka 1,23 miljoner kronor. Beloppen redovisas 
som personalkostnader.

Vid maximalt utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 
40 021,50 SEK motsvarande 2,7 procent. Inlösenperioden är 
under perioden 1 januari 2021 till 30 november 2021.
Årets kostnad för aktierelaterade ersättningar som regleras med 
egetkapitalinstrument uppgår till 0,1 (0) Tkr i koncernen. Effekten 
på koncernens finansiella ställning uppgår till 0,1 (0) Tkr. Ovan för 
koncernen är detsamma för moderbolaget.

NOT 13 FINANSIELLA INTÄKTER

2018 2017

Ränteintäkter 0,5 0,4

Valutakursvinster 2,7 1,1

Totalt 3,2 1,5

Se not 4 för kategorisering av finansiella intäkter.

NOT 14 FINANSIELLA KOSTNADER

2018 2017

Räntekostnader -0,6 -0,4

Valutakursförluster -1,8 -1,5

Totalt -2,4 -1,9

Se not 4 för kategorisering av finansiella kostnader.

NOT 15 SKATT

2018 2017

Uppskjuten skatt

Årets förändring uppskjuten skatt 2,0 -3,8

Justeringar som redovisats inne-
varande år avseende tidigare års 
aktuella skatt - 0,3

Uppskjuten skatt hänförlig till 
temporära skillnader hänförligt till 
ändrade skattesatser  -0,3 -

Uppskjuten skatt hänförlig till  
temporära skillnader - -0,5

Totalt 1,7 -3,9
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Avstämning årets skattekostnad 2018 2017

Resultat före skatt -8,3 11,4

Skatt beräknad enligt svensk  
skattesats (22 %) 1,8 -2,5

Skatteeffekt av ej avdragsgilla  
kostnader och förluster: 

Årets underskott för vilka uppskjuten 
skattefordran inte redovisats 0,8 -0,6

Årets temporära skillnader för 
vilka uppskjuten skattefordran inte 
redovisats - -0,2

Övriga ej avdragsgilla kostnader  
och förluster -0,5 -0,4

Avdrag för återlagda överav-
skrivningar och förändringar  
i överavskrivningar -0,1 -0,1

Totalt 2,0 -3,8

Uppskjuten skatt hänförlig till  
temporära skillnader - -0,5

Justering av uppskjuten skatt hän-
förligt till ändrade skattesatser -0,3 -

Justeringar som redovisats inne-
varande år avseende tidigare års 
aktuella skatt 0 0.3

Årets redovisade skattekostnad 1,7 -3,9

I årsbokslutet 2016 behandlades utgifter för börsnotering redovi-
sade över eget kapital felaktigt som ej skattemässigt avdragsgilla. 
Det egna kapitalet har därför under kvartal två 2017 ökat med 2,9 
MSEK motsvarande den positiva skatteeffekten på dessa utgifter 
härrörande till taxeringsår 2017. 

Under 2018 har en engångsskatteeffekt redovisats om 0,1 MSEK 
i eget kapital avseende ändrad beräkningsmodell för förväntade 
kreditförluster på kundfordringar till följd av beaktande av framti-
da förluster i enlighet med IFRS9.
 
Periodens resultat har även påverkats av en ökad skattekostnad 
om 0,3 MSEK till följd av omräkning av den uppskjutna skattefor-
dran till följd av beslutad framtida förändring av bolagsskattesat-
sen i Sverige. Under perioden har även nya underskottsavdrag 
aktiverats om 9,5 MSEK.

Aktuell skatt som redovisats direkt mot eget kapital uppgår därför 
till 0 MSEK (2,9). Uppskjuten skatt som redovisats direkt mot eget 
kapital uppgår till 0,1 MSEK (0). Aktuell skatt som redovisats i 
övrigt totalresultat uppgår till 0 MSEK (0). Uppskjuten skatt som 
redovisats i övrigt totalresultat uppgår till 0 MSEK (0).

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
Koncernens uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skat-
teskulder avser följande poster:
  

2018-12-31 2017-12-31

Uppskjuten skattefordran

Withholding tax 1,6 1,5

Outnyttjade underskottsavdrag 11,0 9,3

Uppskjuten skattefordran 12,6 10,8

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som 
sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade under-
skottsavdrag uppgående till 51,5 MSEK (42,2) som har redovisats 
som uppskjuten skattefordran. Ytterligare underskott finns i det 
amerikanska dotterbolaget, vilka ej redovisas som uppskjuten 
skattefordran. Företaget bedömer det osäkert om dessa under-
skottsavdrag kommer att kunna utnyttjas pga. osäkerhet om när i 
framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att genere-

ras. Det ej redovisade skattemässiga underskottet i det amerikan-
ska dotterbolaget uppgår till 50,4 (53,8) MSEK. Skattesatsen för 
beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6% (22,0).

NOT 16 RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie före utspädning i hela kronor.
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har 
använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:

2018 2017

Årets resultat hänförligt till moder-
företagets aktieägare -6 611 650 7 469 531

Vägt genomsnittligt antal ute-
stående stamaktier, före utspädning 30 43 008 30 043 008

Resultat per aktie före  
utspädning, kr -0,2 0,2

Resultat per aktie efter utspädning i hela kronor.
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har 
använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:

2018 2017

Årets resultat hänförligt till moder-
företagets aktieägare -6 611 650 7 469 531

Vägt genomsnittligt antal ute-
stående stamaktier, före utspädning 30 048 586 30 048 586

Effekt av teckningsoptioner,  
antal aktier - 1 482

Resultat per aktie efter  
utspädning, kr -0,2 0,2

NOT 17 INVESTERINGAR I DOTTERFÖRETAG

Koncernen har följande dotterföretag den 31 december 2018 
(Hongkong-verksamheten startade 2018):

Namn
Org.nr och  
verksamhetsland Verksamhet

Innehav 
(%)1)

Edgeware 
Inc USA

Ansvarar för försälj-
ning inom nord-, cen-
tral och sydamerika 100

Edgeware 
HK

Hongkong Ansvarar för försälj-
ning inom Asien

100

1) Procentuellt innehav avser ägarandel och röstandel.

Koncernen har inga innehav utan bestämmande inflytande.

NOT 18 BALANSERADE UTGIFTER FÖR 

UTVECKLINGSARBETEN

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 40,5 28,0

Internt utvecklade tillgångar 13,9 13,7

Försäljningar/utrangeringar - -1,2

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden per 31 december 54,4 40,5

Ingående avskrivningar per 1 januari -20,6 -13,2

Årets avskrivningar -11,1 -8,3

Försäljningar/utrangeringar - 0,9

Utgående ackumulerade avskrivningar 
per 31 december -31,7 -20,6

Redovisat värde per 31 december 22,7 19,9
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NOT 19 ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 0,2 –

Inköp 0,6 0,2

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden per 31 december 0,8 0,2

Ingående avskrivningar per 1 januari – –

Årets avskrivningar – –

Utgående ackumulerade avskrivningar 
per 31 december – –

Redovisat värde per 31 december 0,8 0,2

NOT 20 VARUMÄRKEN 

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 0,8 –

Förvärv - 0,8

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden per 31 december 0,8 0,8

Ingående avskrivningar per 1 januari – –

Årets avskrivningar – –

Utgående ackumulerade avskrivningar 
per 31 december – –

Redovisat värde per 31 december 0,8 0,8

Varumärke avser förvärv av namnet Edgeware, dels nationellt 
brittiskt dels resten av EU. Nedskrivningsprövning sker löpande.

NOT 21 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 25,0 21,9

Inköp 0,3 0,7

Omklassificeringar 1,1 2,4

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden per 31 december 26,4 25,0

Ingående avskrivningar per 1 januari -20,8 -17,5

Årets avskrivningar -2,7 -3,3

Utgående ackumulerade avskrivningar 
per 31 december -23,5 -20,8

Redovisat värde per 31 december 2,9 4,2

NOT 22 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2018-12-31 2017-12-31

Deposition hyresvärd 1,0 1,0

Deposition Business Sweden 0,9 4,0

Redovisat värde 1,9 5,0

Under 2018 har 4,2 MSEK av depositioner från Business Sweden 
flyttats från lång fordran till övriga kortfristiga fordringar då be-
loppet beräknas bli återbetalat inom 12 månader.

NOT 23 VARULAGER

Varulagret består av komponenter, tredjepartsprodukter samt 
färdigvarulager. Varor i lager som redovisats som en kostnad 
under året ingår i kostnader för kostnad såld vara och uppgår till 
0,5 MSEK (1,3), delvis i samband med att en produktgrupp är i 
slutet av sin livscykel.

NOT 24 KUNDFORDRINGAR

Företagsledningen bedömer att redovisat värde för kundford-
ringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer 
med verkligt värde. Bolaget har redovisat en befarad kundförlust 
under 2018 på 3,3 MSEK (0,1). Under 2016 gjordes en avsättning 
för befarade kundförluster i det amerikanska dotterbolaget om 
0,6 MSEK. Denna har reverserats under 2017 då ingen kundför-
lust uppstod. 

För mer information om kreditrisk se risknoten Not 4. 

2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar, brutto 87,4 73,2

Reserv för osäkra fordringar -4,1 -0,4

Kundfordringar, netto efter reserv för 
osäkra fordringar 83,3 72,8

2018-12-31 2017-12-31

Årets reservering för osäkra kund-
fordringar -3,3 0,4

Årets återvunna osäkra kundfordringar - -0,6

Reserv av osäker fordring enligt 
IFRS9, via eget kapital

-0,5

Kundfordringar, netto   
reserv för osäkra fordringar -3,8 -0,2

Åldersanalys kundfordringar 2018-12-31 2017-12-31

Ej förfallna 74,2 52,9

Förfallna 30 dagar 3,4 5,3

Förfallna 31-60 dagar 5,1 12,2

Förfallna 61-90 dagar 0,3 1,2

Förfallna > 90 dagar 0,3 1,2

Totalt 83,3 72,8

Bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för kund-
fordringar som är förfallna men inte skrivits ned, då kundernas 
betalningshistorik är god. För mer information om kreditrisk se 
not 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument

NOT 25 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

UPPLUPNA INTÄKTER
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 1,5 1,1

Extern produktlicens 2,9 2,9

Upplupna intäkter 3,2 3,0

Övriga poster 6,9 3,5

Redovisat värde 14,5 10,5

NOT 26 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Kortfristiga placeringar består av korta räntebärande fondplace-
ringar och uppgår till 74,9 MSEK (75,1).

 



86 EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018

NOT 27 LIKVIDA MEDEL

2018-12-31 2017-12-31

Disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut 93,1 97,7

Totalt 93,1 97,7

NOT 28 AKTIEKAPITAL

Per 31 december 2018 tillika 2017 uppgick det registrerade aktiekapitalet till 30 043 008 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr.
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2013, samt förändringar i antalet 
aktier och aktiekapital under 2016 i samband med noteringen av Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm.

Tidpunkt Händelse
Förändring i  

antalet aktier
Antalet aktier efter 

transaktionenen
Förändring i  

aktiekapitalet
Totalt  

aktiekapital

13-01-01 – 649 171 – 649 171,00

16-07-14 Nyemission 500 649 671 500,00 649 671,00

16-07-14 Kvittningsemission 30 221 679 892 30 221,00 679 892,00

16-07-14 Aktieteckning teckningsoptioner 7 679 687 571 7 679,00 687 571,00

16-07-14 Nyemission 1 000 688 571 1 000,00 688 571,00

16-11-23 Nyemission 266 688 837 266,00 688 837,00

16-11-23 Uppdelning av aktier 13 087 903 13 776 740 – 688 837,00

16-12-09 Aktieomvandling – 13 776 740 – 688 837,00

16-12-09 Fondemission 11 093 855 24 870 595 554 692,75 1 243 529,75

16-12-15 Nyemission 5 172 413 30 043 008 258 620,65 1 502 150,40

NOT 29 ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

Övrigt tillskjutet kapital består av överkursfond.

NOT 30 OMRÄKNINGSRESERV

Omräkningsreserv avser valutaomräkningsdifferenser vid omräk-
ning av utlandsverksamhet till SEK.

NOT 31 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2018-12-31 2017-12-31

Vid årets början 0,3 0,6

Tillkommande avsättningar 0,6 0,5

Belopp som tagits i anspråk -0,3 -0,1

Återföring av outnyttjade belopp -0,2 -0,7

Redovisat värde 0,4 0,3

Övriga avsättningar avser hårdvarugaranti första året.

 NOT 32 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 

INTÄKTER
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 9,1 6,5

Upplupna semesterlöner 2,7 3,0

Upplupna sociala avgifter 2,2 2,3

Förutbetalda intäkter 37,3 32,8

Upplupna räntekostnader 0 0

Övriga poster 5,8 2,4

Redovisat värde 57,1 47,0

NOT 33 STÄLLDA SÄKERHETER OCH 

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31

Företagsinteckningar 0 0

Bankgaranti 0 0

Totalt 0 0

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 34 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka 
är närstående till företaget, har eliminerats vid konsolidering-
en och upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför 
inte i denna not.

Styrelseordföranden har under året utfört konsulttjänster 
inom koncernen   utöver sitt arbete i styrelsen. För ytterligare 
information, se not 12.

Upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare 
presenteras i not 12.

NOT 35 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

I början av 2019 förvärvade Edgeware Cavena Image Products 
AB, marknadsledaren på undertextning, i linje med den 
förvärvsstrategi som annonserades i samband med börsintro-
duktionen. Förvärvet breddar och stärker vårt erbjudande mot 
denna viktiga, för Edgeware relativt nya, kundgrupp. Köpeskil-
lingen uppgår till 8,0 MSEK på kontant- och skuldfri basis med 
kontanta medel.
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

(MSEK) NOT 2018 2017

Nettoomsättning 2,3 230,0 234,0

Kostnad för sålda varor och tjänster -69,0 -58,0

Bruttoresultat 161,0 176,0

Försäljningskostnader -77,5 -64,8

Administrationskostnader 4 -41,9 -42,5

Forsknings- och utvecklingskostnader -52,0 -54,7

Övriga rörelseintäkter/kostnader 5 -2,9 0,3

Rörelseresultat 6,7,8 -13,3 14,3

Resultat från finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar - –

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 3,2 1,6

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -2,0 -1,9

Resultat efter finansiella poster -12,1 14,0

Resultat före skatt -12,1 14,0

Skatt på årets resultat 11 1,7 -3,9

ÅRETS RESULTAT -10,4 10,1
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

(MSEK) NOT 2018 2017

Årets resultat -10,4 10,1

Övrigt totalresultat – –

ÅRETS TOTALRESULTAT -10,4 10,1
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

(MSEK) NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Programvara
Varumärken

12 
13 
14

22,7
0,8
0,8

19,9
0,2
0,8

24,3 20,9

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 15 2,9 4,2

2,9 4,2

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 12,6 10,8

Övriga långfristiga fordringar 16 1,4 5,0

14,0 15,8

Summa anläggningstillgångar 41,2 40,9

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 17 11,5 12,3

11,5 12,3

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 83,2 69,5

Fordringar hos koncernföretag 18 4,4 8,8

Övriga fordringar 0,3 1,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 14,5 9,8

102,4 89,9

Kortfristiga placeringar 20 75,0 75,1

Kassa och bank 21 91,2 97,2

Summa omsättningstillgångar 280,1 274,5

SUMMA TILLGÅNGAR 321,3 315,4
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

(MSEK) NOT 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 22

Bundet eget kapital

Aktiekapital (30 043 008 aktier) 1,5 1,5

Fond för utvecklingskostnader 22,4 16,9

Summa bundet kapital 23,9 18,4

Fritt eget kapital

Överkursfond 235,9 234,3

Balanserat resultat -8,1 -12,7

Årets resultat -10,4 10,1

217,4 231,7

Summa eget kapital 241,3 250,1

Avsättningar

Övriga avsättningar 23 0,3 0,3

0,3 0,3

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 24 19,2 18,7

Aktuella skatteskulder 0,6 0,5 

Övriga kortfristiga skulder 24 4,0 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 55,9 45,5

79,7 65,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 321,3 315,4
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER  

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

(MSEK) AKTIE KAPITAL

FOND FÖR 
UTVECKLINGS-

UTGIFTER ÖVERKURSFOND

BALANSERAD 
VINST ELLER 

FÖRLUST
ÅRETS 

RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2018 1,5 16,9 234,3 -12,7 10,1 250,1

Disposition av föregående års resultat 10,1 -10,1 0

Fond för utvecklingsutgifter 5,5 -5,5          0

Årets resultat -10,4 -10,4

Övrigt totalresultat 0

Summa totalresultat -10,4 -10,4

Transaktioner med ägare:

Inbetalda premier teckningsoptioner 1,6 1,6

Summa transaktioner med aktieägare 0 0          1,6 0 0 1,6

Utgående balans per 31 december 2018 1,5 22,4 235,9 -8,1 -10,4 241,3

BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

(MSEK) AKTIE KAPITAL

FOND FÖR 
UTVECKLINGS-

UTGIFTER ÖVERKURSFOND

BALANSERAD 
VINST ELLER 

FÖRLUST
ÅRETS 

RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2017 1,5 7,6 231,4 -26,3 22,9 237,1

Disposition av föregående års resultat 22,9 -22,9 0

Fond för utvecklingsutgifter            9,3           -9,3                            0

Årets resultat 10,1 10,1

Övrigt totalresultat 0

Summa totalresultat 10,1 10,1

Transaktioner med ägare:

Skatt på emissionskostnader
                

2,9 2,9

Summa transaktioner med aktieägare 0 0          2,9 0 0 2,9

Utgående balans per 31 december 2017 1,5 16,9 234,3 -12,7 10,1 250,1
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MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(MSEK) NOT 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 

-13,3 14,3

Avskrivningar immateriella anläggingstillgångar 11,1 8,5

Avskrivningar materiella anläggingstillgångar 2,7 3,4

Withholding tax - -0,2

Garantireserv - -0,3

Valutakurseffekt 1,4 -0,6

Erhållen ränta 0,3 0,1

Erlagd ränta -0,2 0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2,0 25,1

Förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager
0,7 -6,2

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -13,7 -6,0

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 3,1 -5,6

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 0,4 2,0

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 16,6 -11,2

Kassaflöde från rörelsekapitalet 7,1 -27,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,1 -1,9

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar 12 -14,5 -14,7

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -1,4 -3,1

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 26 -1,3

Investering i kortfristiga placeringar 21 -75,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15,9 -94,2

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 1,6 -

Ökning långfristiga fordringar -0,7 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,9 - 

Årets kassaflöde -5,9 -96,1

Likvida medel vid årets början 97,2 193,2

Valutakurseffekt i likvida medel -0,1 0,1

Likvida medel vid årets slut 28 91,2 97,2
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats i enlighet   
med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings- 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt 
RFR 2 ska moderbolaget tillämpa alla International Financial 
Reporting Standards, antagna av EU, så långt det är möjligt inom 
ramen för Årsredovisningslagens regelverk. De ändringar i RFR 2
som har trätt ikraft/träder ikraft och gäller för räkenskapsåret 2018 
respektive 2019 har inte haft/bedöms inte få någon väsentlig 
påverkan på moderbolagets finansiella rapporter. Skillnaderna 
mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan:

Klassificering och uppställningsformer
Moderföretagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt 
Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utform- 
ning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av 
koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finan- 
siella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital 
samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde i moder- 
företagets finansiella rapporter. Förvärvsrelaterade kostnader för 
dotterföretag, som kostnadsförs i koncernredovisningen, ingår 
som en del i anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag.

Finansiella instrument
Moderföretaget tillämpar inte IFRS 9 Finansiella instrument: Redo-
visning och värdering. I moderföretaget tillämpas en metod med 
utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen. 
Kortfristiga placeringar i balansräkningen redovisas till anskaff-
ningsvärde.

NOT 2 UPPGIFTER OM INKÖP OCH FÖRSÄLJNING

INOM SAMMA KONCERN
2018 2017

Försäljning 1,0% 2,9 %

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKATE-

GORI OCH REGION

Sammanställning nedan visar uppdelningen av nettoomsättning-
en per försäljningskategori och region. 

INTÄKTSFÖRDELNING

MSEK 2018 2017

Nettoomsättning per försäljnings-
kategori  

Produkter 175,5 180,6

Tjänster 54,5 53,4

   Varav support 47,8 45,0

   Varav professional services 6,7 8,4

Summa nettoomsättning 230,0 234,0

 

Nettoomsättning per region  

EMEA 161,5 163,9

AMERICAS 46,5 34,4

APAC 22,0 35,7

Summa nettoomsättning 230,0 234,0

 

Nettoomsättning per tidpunkt  

Vid en tidpunkt 182,2 188,9

Över tid 47,8 45,0

Summa nettoomsättning 230,0 234,0

* I produkter ingår hårdvara, mjukvara och kapacitets- och 
mjukvarulicenser

Avtalstillgångar UB 2018-12-31

Installationer av mjukvara och  
integrationstjänster 4,2

Avtalstillgångar IB 2017-01-01 UB 2017-12-31

Installationer av mjukvara 
och integrationstjänster

3,9 4,0

Belopp hänförliga till installation av mjukvara och integrations-
tjänster representerar moderföretagets rätt att erhålla ersättning 
för hittills utförda tjänster. Betalningstillfällena följer dock milsto-
nes-godkännande och kan inträffa vid senare tillfälle. Avtalstill-
gångar klassificeras om under rubriken förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter i balansräkningen.

Avtalsskulder UB 2018-12-31

Teknisk support och 
underhåll 39,8

Installationer av mjukvara 
och integrationstjänster 3,3

Avtalsskulder IB 2017-01-01 UB 2017-12-31

Teknisk support och 
underhåll 29,2 32,8

Installationer av mjukvara 
och integrationstjänster 8,5 1,1

Intäkter hänförliga till teknisk support och underhåll redovisas 
över tid även om kunden betalar i förskott. En avtalsskuld redo-
visas i samband med att förskottsbetalning erhålls. Avtalsskulden 
löses upp och intäktförs över den period som support och under-
håll levereras till kunden.

Avtalsskulder avseende support och underhåll är skulder till 
kunder som uppstår när en betalning överstiger den intäkt som 
redovisas för ett planerat underhåll eller installation. Betalning 
erläggs enligt vanligtvis i förskott i början av avtalsperioden.

Intäkter avseende service- och integrationstjänster redovisas den 
period då arbetet är utfört medan faktureringen följer avtalets 
överenskomna faktureringstidpunkt. 

MODERFÖRETAGETS NOTER
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Avtalsskulder klassificeras som upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter. 

Ingående avtalsskuld per 2017-01-01 har i sin helhet intäktsförts 
under 2017 och avtalsskulden per 2018-01-01 har i sin helhet 
intäktsförts under 2018.

 2019 2020 2021

Förväntad intäktsredovisning av 
support- och underhåll 28,9 7,6 3,3

Förväntat intäktsredovisning av 
service- och integrationstjänster 3,3  

Tabellen visar allokering av transaktionspriset fördelat på 
återstående prestationsåtaganden. Edgeware tillämpar lättnads-
regler avseende IFRS 15 och lämnar inte upplysningar avseende 
jämförelseåret.

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORN

2018 2017

Deloitte AB

  Revisionsuppdrag 0,6 0,7

   Revisionsverksamhet utöver 
revisions uppdrag 0,0 0,0

  Övriga tjänster 0,1 0,1

Totalt 0,7 0,8

NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER/KOSTNADER

2018 2017

Kursvinst 1,8  1,7

Kursförlust -1,7 -1,3

Omstruktureringskostnader -2,9 -

Totalt -2,8 0,3

NOT 6 LEASINGAVTAL
Operationella leasingavtal – leasetagare
Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal av- 
seende lokalhyra. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter 
avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 5,2 
MSEK (4,3). Framtida minimileaseavgifter och variabla avgifter av-
seende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller 
enligt följande:

Förfallotidpunkt 2018 2017

Minimileasavgifter

Inom ett år 6,3 2,8

Senare än ett år men inom fem år 4,8 0

NOT 7 PERSONALKOSTNADER

Löner, ersättningar, sociala  
avgifter och pensionskostnader 2018 2017

Löner och andra ersättningar 72,2 61,4

Sociala avgifter 16,1 16,3

Pensionskostnader 12,5 7,6

Totalt 100,8 85,3

Se not 12 i koncernen för information om medelantalet anställda, 
löner och ersättningar samt fördelning mellan kvinnor och män i 
styrelsen och ledande befattningshavare.

NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ MATE-

RIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017

Kostnad för sålda varor och tjänster -2,8       -3,3

Forsknings- och utvecklingskostnader -11,1 -8,5

Summa -13,9 -11,8

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2018 2017

Ränteintäkter 0,2 0,3

Ränteintäkter, koncernföretag 0,3 0,1

Kursdifferenser 1,5 1,1

Kursdifferenser, koncernföretag 1,2 0,1

Summa 3,2 1,6

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2018 2017

Räntekostnader -0,3 -0,2

Kursdifferenser -1,6 -1,0

Kursdifferenser, koncernföretag -0,1 -0,7

Summa -2,0 -1,9

NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2018 2017

Uppskjuten skatt

Årets förändring uppskjuten skatt 2,0 -3,8

Justeringar som redovisats innevarande 
år avseende tidigare års aktuella skatt

0
-0,4

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära 
skillnader - 0,2

Uppskjuten skatt hänförlig till ändrade 
skattesatser

-0,3 -

Skatt på årets resultat 1,7 -3,9

Avstämning årets skattekostnad 2018 2017

Redovisat resultat före skatt -12,1 14,0

Skatt beräknad enligt svensk skattesats 
(22%) 2,7 -3,1

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
och förluster: 

Årets temporära skillnader för vilka upp-
skjuten skattefordran inte redovisats 0 -0,2

Nedskrivning finansiell tillgång - -

Avdrag för återlagda överavskrivningar 
och förändring i överavskrivningar -0,5 -0,4

Ej avdragsgilla kostnader och förluster -0,2 -0,1

Intäktsränta skattekontot 0 0,0

Summa 2,0 -3,8

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära 
skillnader

- 0,2

Uppskjuten skatt hänförlig till ändrade 
skattesatser -0,3

Justeringar som redovisats innevarande 
år avseende tidigare års aktuella skatt 0 -0,3

Årets redovisade skattekostnad 1,7 -3,9
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Aktuell skatt som redovisats direkt mot eget kapital uppgår till 
0, 0 MSEK (2,9). Uppskjuten skatt som redovisats direkt mot 
eget kapital uppgår till 0 MSEK (0).

Periodens resultat har även påverkats av en ökad skattekostnad 
om 0,3 MSEK till följd av omräkning av den uppskjutna skattefor-
dran till följd av beslutad framtida förändring av bolagsskattesat-
sen i Sverige. Under perioden har även nya underskott aktiverats 
om 9,5 MSEK. 

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld 
Moderföretagets uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatteskulder avser följande poster:

2018-12-31 2017-12-31

Uppskjuten skattefordran

Outnyttjade underskottsavdrag 11,0 9,3

Withholding tax 1,6 1,5

Uppskjuten skattefordran 12,6 10,8

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som 
sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och fram-
tida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskotts- 
avdrag uppgående till 51,5 MSEK (42,2) varav 51,5 MSEK (42,2) 
avser redovisade underskottsavdrag. Uppskjuten skatteskuld avser 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avseende åren 2013 
och 2014. Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår 
till 21,4%.

NOT 12 BALANSERADE UTGIFTER 

FÖR UTVECKLINGSARBETEN

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 40,5 28,0

Internt utvecklade tillgångar 13,9 13,7

Försäljning/utrangeringar - -1,2

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden per 31 december 54,4 40,5

Ingående avskrivningar per  
1 januari -20,6 -13,2

Årets avskrivningar -11,1 -8,3

Försäljning/utrangeringar - 0,9

Utgående ackumulerade avskrivning-
ar per 31 december -31,7 -20,6

Redovisat värde per 31 december 22,7 19,9

    NOT 13 PROGRAMVARA 
2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 0,2 –

Inköp 0,6 0,2

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden per 31 december 0,8 0,2

Ingående avskrivningar per  
1 januari - –

Årets avskrivningar - –

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar per 31 december - –

Redovisat värde per 31 december 0,8 0,2

NOT 14 VARUMÄRKEN

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 0,8 –

Internt utvecklade tillgångar - 0,8

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden per 31 december 0,8 0,8

Ingående avskrivningar per  
1 januari - –

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar per 31 december 0 0

Redovisat värde per 31 december 0,8 0,8

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 24,8 21,7

Inköp 0,3 0,7

Omklassificering 1,2 2,4

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden per 31 december 26,3 24,8

Ingående avskrivningar per  
1 januari -20,6 -17,3

Årets avskrivningar -2,8 -3,3

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar per 31 december -23,4 -20,6

Redovisat värde per 31 december 2,9 4,2

NOT 16 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2018-12-31 2017-12-31

Deposition hyresvärd 1,0        1,0

Deposition Business Sweden 0,4        4,0

Redovisat värde 1,4 5,0

NOT 17 RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER
Varulagret består av komponenter, tredjepartsprodukter samt 
färdigvarulager. Varor i lager som redovisats som en kostnad under 
året ingår i kostnader för kostnad såld vara och uppgår till 0,5 
MSEK (1,3).

NOT 18 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 33,7 31,5

Tillkommande fordringar 5,3 7,6

Reglerade fordringar -9,7 -5,4

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden per 31 december 29,3 33,7

Ingående nedskrivningar per  
1 januari -24,9 -24,9

Omklassificeringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade ned-
skrivningar per 31 december -24,9 -24,9

Redovisat värde per 31 december 4,4 8,8
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NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

UPPLUPNA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 1,5     1,2

Extern produktlicens 2,5 2,3

Upplupna intäkter 4,2 4,0

Övriga poster 6,3        2,3

Redovisat värde 14,5 9,8

NOT 20 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Kortfristiga placeringar består av korta räntebärande fondplaceringar 
och uppgår till 75,0 MSEK (75,1).

NOT 21 LIKVIDA MEDEL I KASSAFLÖDET

2018-12-31 2017-13-31

Disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut 91,2 97,2

Totalt 91,2 97,2

NOT 23 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2018 2017

Vid årets början 0,3 0,6

Tillkommande avsättningar 0,6 0,5

Belopp som tagits i anspråk -0,3 -0,1

Återföring av outnyttjade belopp -0,3 -0,7

Redovisat värde per 31 december 0,3 0,3

NOT 22 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Vid ingången av räkenskapsåret 2018 uppgick det registrerade aktiekapitalet till 30 043 008 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Ingen 
förändring av aktiekapitalet har skett under 2018. Per 31 december 2018 uppgick det registrerade aktiekapitalet till 30 043 008 aktier 
med ett kvotvärde om 0,05 kr. 
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2013, samt förändringar i antalet 
aktier och aktiekapital under 2016 i samband med noteringen av Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm.

Tidpunkt Händelse
Förändring i 

antalet aktier
Antalet aktier ef-
ter transaktionen

Förändring i aktie-
kapitalet Totalt aktiekapital 

13-01-01 – 649 171 – 649 171,00

16-07-14 Nyemission 500 649 671 500,00 649 671,00

16-07-14 Kvittningsemission 30 221 679 892 30 221,00 679 892,00

16-07-14 Aktieteckning teckningsoptioner 7 679 687 571 7 679,00 687 571,00

16-07-14 Nyemission 1 000 688 571 1 000,00 688 571,00

16-11-23 Nyemission 266 688 837 266,00 688 837,00

16-11-23 Uppdelning av aktier 13 087 903 13 776 740 – 688 837,00

16-12-09 Aktieomvandling – 13 776 740 – 688 837,00

16-12-09 Fondemission 11 093 855 24 870 595 554 692,75 1 243 529,75

16-12-15 Nyemission 5 172 413 30 043 008 258 620,65 1 502 150,40
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NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA

INTÄKTER

2018 2017

Upplupna löner 8,5 5,9

Upplupna semesterlöner 2,7 3,0

Upplupna sociala avgifter 2,2 2,3

Förutbetalda intäkter 39,8 33,0

Övriga poster 2,7 1,3

Redovisat värde 55,9 45,5

NOT 26 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde per  
1 januari 21,1 21,1

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden per 31 december 21,1 21,1

Ingående nedskrivningar per  
1 januari -21,1 -21,1

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade ned-
skrivningar per 31 december -21,1 -21,1

Redovisat värde per 31 december 0 0

Företagets innehav av andelar i koncernföretag

Företagets Kapital- Antal Redovisat värde

namn andel1) andelar 2018-12-31 2017-12-31

Edgeware Inc 100% 1 000 0 0

Totalt 0 0

1) Kapitalandel överensstämmer med röstandel.

Företagets namn Säte

Edgeware Inc Incooperated in Delaware, USA  
(situated in Chicago)

Edgeware HK Hongkong

NOT 27 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan moderföretaget och dess dotterföretag, 
vilka är närstående till moderföretaget samt upplysningar om 
transaktioner mellan övriga närstående presenteras nedan.

NOT 24 FINANSIELLA INSTRUMENT

Löptidsfördelning finansiella skulder

2018-12-31 Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt 

Leverantörsskulder 19,2 0 0 0 19,2

Övriga kortfristiga skulder 4,0 0 0 0 4,0

Totalt 23,2 0 0 0 23,2

2017-12-31 Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt 

Leverantörsskulder 18,7 0 0 0 18,7

Övriga kortfristiga skulder 0,3 0 0 0 0,3

Totalt 19 0 0 0 19,0

Försäljning av varor och tjänster 2018 2017

Edgeware Inc 2,2 3,1

Totalt 2,2 3,1

Försäljning och inköp av varor och tjänster sker på marknadsmäs-
siga villkor.

Fordringar närstående 2018-12-31 2017-12-31

Edgeware Inc 3,8 8,8

Edgeware HK 0,6 -

Totalt 4,4 8,8

NOT 28 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
 
I början av 2019 annonserade Edgeware förvärvet av Cavena 
Image Products AB, marknadsledaren på undertextning, i linje 
med den förvärvsstrategi som annonserades i samband med 
börsintroduktionen. Förvärvet breddar och stärker vårt erbju-
dande mot denna viktiga, för Edgeware relativt nya, kundgrupp. 
Förvärvet sker till 8,0 MSEK på kontant- och skuldfribasis.

  NOT 29 VINSTDISPOSITION 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Överkursfond 235 866 158

Balanserat resultat -8 105 991

Årets resultat -10 374 492

217 385 675

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 217 385 675

Redovisat värde 217 385 675

NOT 30 STÄLLDA SÄKERHETER OCH 

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31

Företagsinteckningar 0 0

Bankgaranti 0 0

Totalt 0 0

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 
Redovisning för juridiska personer och ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
resultat och att förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 10 mars 2019

Michael Ruffolo Jonas Hasselberg
STYRELSEORDFÖRANDE STYRELSELEDAMOT

Kent Sander Sigrun Hjelmquist
STYRELSELEDAMOT STYRELSELEDAMOT

Arnd Benninghoff Tuija Soanjärvi
STYRELSELEDAMOT STYRELSELEDAMOT

Karl Thedéen
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2019

Deloitte AB

Andreas Frountzos
AUKTORISERAD REVISOR
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Edgeware AB (publ)
organisationsnummer 556691-7554

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Edgeware AB (publ) för räkenskapsåret 2018-01-01 
- 2018-12-31 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 57-62. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 52-98 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är förenliga med innehållet i den komplette-
rande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisions-
utskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 
11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa 
kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Re-
visorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det 
granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla 
för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen 
för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga 
separata uttalanden om dessa områden.

Intäktsredovisning
Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret 2018 uppgår till 
231,9 (236,8) MSEK och genereras från försäljning av både varor 
och tjänster. Vi har identifierat detta som ett område av särskild 
betydelse då försäljningsavtalen i många fall innehåller flera åtag-
anden till kunden så som leverans av hårdvara, mjukvara, licenser, 
integrationstjänster, installationstjänster, support och underhåll. 
Om ett löfte avseende en vara eller tjänst uppfyller kriterierna 
för att vara distinkt, så är detta ett prestationsåtagande som ska 
redovisas åtskilt från övriga varor och tjänster i avtalet. En intäkt 
redovisas när kontrollen för underliggande varor eller tjänster för 
ett prestationsåtagandet har överförts till kunden. Identifiering av 
distinkta löften (prestationsåtaganden) är beroende av företags-
ledningens bedömning och kan få betydande påverkan på när 
i tiden koncernens nettoomsättning redovisas vilket påverkar 
resultatet och den finansiella ställningen. 
 
För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisnings-
principer not 2 på sidan 71 och beskrivning av viktiga uppskatt-
ningar och bedömningar i not 3 på sidan 75.

Våra granskningsåtgärder inkluderade men var inte begränsade till:

• utvärdering av bolagets principer för intäktsredovisning, 
inklusive övergång till IFRS 15, och efterlevnad av dessa för 
respektive väsentlig intäktsström

• skapat oss en förståelse för väsentliga transaktionsflöden samt 
för dessa utvärderat bolagets väsentliga kontroller för att 
hantera risken för fel i den finansiella rapporteringen

• för ett urval av enskilda intäktstransaktioner verifierat att dessa 
prissatts enligt gällande kundavtal och att intäkter redovisats i 
den period då koncernen fullgör sina åtaganden

• för ett urval av intäkterna granskat existens och fullständighet 
genom jämförelse mellan redovisade intäkter och inbetalning-
ar från kunder samt granskning av periodisering av intäkter i 
nära anslutning till årsbokslutet

• granskning av att erforderliga notupplysningar lämnat i årsre-
dovisningen

Redovisning och värdering av balanserade utvecklingsutgifter
Koncernens redovisade värde för internt upparbetade utveck-
lingsutgifter uppgår per 31 december 2018 till 22,7 (19,9) MSEK, 
vilket avser mjukvara som är en väsentlig komponent i kunderbju-
dandet. Utgifter för utveckling redovisas som immateriell tillgång 
under förutsättning att de kriterier som beskrivs i koncernens 
redovisningsprinciper på sidan 73 är uppfyllda.

Aktiveringen och efterföljande värdering av internt upparbetade 
utvecklingsutgifter bygger på företagsledningens bedömning av 
framtida ekonomiska fördelar. Det föreligger risk att utvecklings-
utgifter inte uppfyller kraven för aktivering samt att det redovisa-
de värdet på enskilda programvaror överstiger återvinningsvärdet 
vilket kan ha en väsentlig påverkan på koncernens resultat och 
finansiella ställning. Koncernen har vidare upprättat en ned-
skrivningsprövning vilken baseras på framtida kassaflöden vilket 
beskrivs i not 3 på sidan 75.
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Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets 
finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-
landen som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisnings-
principer i not 2 på sidan 73 och beskrivning av viktiga uppskatt-
ningar och bedömningar i not 3 på sidan 75.

Våra granskningsåtgärder inkluderade men var inte begränsade till:

• utvärdering av koncernens principer för aktivering av internt 
upparbetade utvecklingsutgifter

• skapat oss en förståelse för koncernens process för aktive-
ring, avskrivning samt värdering av utvecklingsutgifter samt 
utvärderat bolagets väsentliga kontroller för att hantera risken 
för fel i den finansiella rapporteringen inklusive bedömningar 
av eventuella nedskrivningsbehov

• för ett urval av årets aktiveringar granskat  underlag för internt 
upparbetade utvecklingsutgifter och utvärdering av företags-
ledningens bedömning av dess aktiverbarhet

• utvärdering av koncernens principer och metod för upprät-
tande av nedskrivningsprövning samt kritisk prövning av de 
antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen 
och verifiering av funktionaliteten i beräkningsmodellen för 
matematisk korrekthet.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovis-
ningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-52, 
98-99. Det är styrelsen och verkställande direktören och verkstäl-
lande direktören och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalan-
de med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåll-
er en väsentlig felaktighet, är vi skyldigavi skyldigavi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas 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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avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revision-
en, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har 
följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp 
alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka 
vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi 
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revi-
sionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive 
de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och 
som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla område-
na. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte 
lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Edgeware AB (publ) för räkenskaps-
året 2018-01-01 - 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets 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 överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

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

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 57–62 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningsla-
gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt 
är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Deloitte AB, utsågs till Edgeware ABs revisor av bolagsstämman 
2018-05-04 och har varit bolagets revisor sedan 2011-06-21.

Stockholm den 10 mars 2019
Deloitte AB

ANDREAS FROUNTZOS
AUKTORISERAD REVISOR
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ORDLISTA

EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika.

ACCESSNÄT Den del av det publika nätet som ligger närmast slutanvändarna. 

BANDBREDD Mått på hur mycket information som kan skickas i en ledning. Mäts i enheten bit per sekund, bps. 

BUFFRING Laddning och fördröjning av innehåll.

CATCH UP TV Att titta på de senaste TV-programmen efter att de har sänts. 

CDN Content Delivery Network. Ett överlappande, geografiskt utspritt nät med kundinnehåll som möjliggör 
snabb och tillförlitlig hämtning från varje slutanvändares plats. 

CONTENT TV-innehåll som distribueras i nätet. 

HD/HDTV (High definition/TV) Högupplöst/TV. 

UHD/TV (Ultra High Definition/TV) Ultrahögupplöst/ TV. Finns i två olika videoformat, 4K och 8K. 

IP (Internet Protocol) Protokoll som används för dataförmedling över Internet.  
All Internettrafik förmedlas i IP-paket. 

IPTV TV som distribueras över IP-nätverk, oftast inom ett begränsat bredbandsnät som ägs av en enskild 
nätverksoperatör.

LIVE TO VOD Direktsänd video och TV som lagras och sedan kan spelas upp.

OTT/ OVER-THE-TOP Tjänster i ett nät som inte erbjuds av nätoperatör. TV-tittare använder sin 
bredbandsanslutning och tittar på TV via internet. 

REALTID Direktsänd överföring utan fördröjning. 

STRÖMMAD MEDIA Uppspelning av ljud- och videofiler via mobiltelefon eller dator samtidigt som de överförs 
över ett LAN eller WAN, exempelvis internet. Används exempelvis både för uppspelning av lagrade filer från 
webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på internet. 

TV-SERVRAR För TV och videoinnehåll särskilt utvecklade hårdvaruservrar.

TV-CDN Ett decentraliserat leveransnätverk, särskilt utvecklat för att hantera video och TV.

VOD (Video on Demand) Att välja och titta på videoinnehåll när man själv vill. 



EDGEWARE AB / ÅRSREDOVISNING 2018     103 

FINANSIELL KALENDER

KONTAKTINFORMATION 

•  Årsstämma 2018, 10:00 11 april 2019, Bygget Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm.

•  Delårsrapport för perioden januari–mars 2019, Q1, 25 april 2019.

•  Delårsrapport för perioden januari–juni 2019, Q2, 19 juli 2019.

•  Delårsrapport för perioden januari–september 2019 Q3, 24 oktober 2019.

Karl Thedéen, VD 
Telefon: 073 612 68 40

Annika Norin, CFO & IR
Telefon: 070 885 67 74

Information om Edgeware, pressmeddelanden, pressbilder m.m.  
finns tillgängligt i Edgewares nyhetsrum på Cision. 

Edgeware AB
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm

LÄS MER PÅ WWW.EDGEWARE.TV

PROJEKTGRUPP EDGEWARE: Annika Norin, Olof Engvall, Maria Leding, Jens Dolve, Astrid Hveding Lengdell
TRYCKERI: Åtta45, FOTO: Jann Lipka, Olof Engvall, Maria Leding, Anders Westin, Wikimedia Commons och Shutterstock.
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