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VD har ordet
Tiderna förändras! Digitalisering börjar slå igenom även 
i fastighetssektorn som normalt är relativt traditionell. 
Varför sker förändringen? Helt enkelt för att det är lönsamt. 
Nyttan och lönsamheten kommer på flera vis när man 
uppgraderar en vanlig fastighet till en SMART fastighet. 
En SMART fastighet skiljer sig på ett par viktiga punkter 
jämfört med en vanlig fastighet. 

•	 Du kan enkelt få information om temperaturer, för-
brukning av el, värme, kyla, vatten etc. 

•	 Du ser hur de olika system i fastigheten opererar.

•	 Du	vet	var	i	fastigheten	människorna	befinner	sig.	När	
ingen eller ett fåtal personer använder lokalerna så 
försätts de automatiskt i “standby mode” alternativt i 
“night-mode”.

•	 Och det viktigaste av allt, du kan styra alla system i 
fastigheten så att hyresgästen får rätt inomhusklimat 
på ett så energieffektivt och klimatsmart sätt som 
möjligt genom att automatiskt samstyra t ex värme, 
kyla och ventilation.  

Fungerar en fastighet på detta vis så är den SMART. 
Raybased gör fastigheter SMARTA, enkelt och kostnad-
seffektivt.

För drygt två månader sedan tillträdde jag som VD för
Raybased, och innan tillträdet så arbetade jag som 
deltidskonsult i bolaget under drygt två månader. När jag 
började som konsult i september var jag skeptisk, främst 
baserat på hur aktiekursen utvecklats. Jag vände på varje 
sten,	jag	träffade	många	befintliga	kunder	och	ännu	fler	
potentiella	kunder.	När	jag	i	november	fick	erbjudande	att	
träda in som VD i Raybased så var jag helt säker på att 
företagets lösningar och teknik är precis det fastighets-
branschen behöver. 

I min analys innan jag tillträdde som VD så ställde jag mig 
tre viktiga frågor:

•	 Är Raybaseds lösning konkurrenskraftig?

•	 Finns det behov av Raybaseds lösningar? 

•	 Finns det möjlighet att göra Raybaseds affärsmodell 
skalbar, dvs kan man växa snabbt och ansluta många 
kunder på ett standardiserat vis så att marginalen blir 
hög och att kassaflöden genereras under lång tid från 
våra kunder?

Min slutsats blev: Ja, Ja och Ja!

Konkurrenskraftig lösning
Den vanligaste anledningen till att en fastighetsägare 
tvekar till att göra en fastighet SMART är att det historiskt 
har varit krångligt och dyrt. Krångligt för att systemen 
har varit svårprogrammerade och oflexibla samt dyra 
för att man har varit tvungen att dra kablar mellan varje 
mätare, element, ventil etc för att kunna styra fastigheten 
på ett effektivt vis. Raybased minimerar detta genom att 
systemet är trådlöst och extremt flexibelt. Många kan 
mäta t ex temperatur trådlöst men ingen kan i dagsläget 
STYRA alla system trådlöst.

En viktig milstolpe för Raybased är att vi till årsskiftet 
färdigställde	vårt	nya	konfigurations-	och	installationsverk-
tyg. Normalt i marknaden så krävs IT expertis för att få 
till att ett system styr en fastighet på ett effektivt sätt 
och skapar ett produktivt inomhusklimat. Raybased har 
skapat en enkel men kraftfull applikation som innehåller 
alla verktyg och all intelligens som behövs för att kunna 
ställa in systemen så att fastigheten blir SMART. Det krävs 
inte längre en rad IT-specialister utan en elektriker eller en 
fastighetstekniker kan göra dessa inställningar. Enkelt och 
kostnadseffektivt! 

Jonas Almquist 
VD, Raybased AB (publ)
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Finns det behov av Raybaseds lösningar?
Ja, definitivt! man kan börja med att se till de externa 
drivkrafterna som påverkar oss alla inklusive hela fas-
tighetssektorn. Digitalisering och IoT påverkar oss alla, 
hemma och i arbetslivet. Medvetenheten hos fastighets-
branschen har ökat kraftigt, skillnaden är stor bara jämfört 
med för 12-24 månader sedan. 

Vidare så har Parisavtalet pressat fram nya byggnads-
direktiv från EU. Det så kallade Energy Performance of 
Building Directive. Dessa kommer att vara nationell lag i 
alla EU-länder från och med april 2020. Kort så innebär 
dessa direktiv att ALLA byggnader som byggs från 31/12 
- 2020 måste vara “nearly zero energy buildings” samt att 
alla	befintliga	byggnader	inom	EU	skall	“de-karboniseras”,	
dvs att de skall energieffektiviseras kraftigt för att minska 
utsläppen	av	CO2.	I	dagsläget	så	står	befintliga	fastigheter	
för 40% av EUs totala energianvändning och för ca 38% av 
EUs	totala	CO2	utsläpp.	Mer	specifikt	så	pekar	de	ny	EU-di-
rektiven på följande verktyg för att nå önskat resultat:

•	 SMARTA styr- och mätsystem för fastigheter 

•	 Möjlighet att styra värme och kyla ner på rumsnivå

Dessutom	så	skall	hälsa	och	välbefinnande	i	byggnaderna	
förbättras genom förbättrad styrning av ventilation utefter 
luftkvalitet. 

Raybased levererar exakt de lösningarna som föreskrivs i 
EUs nya Energy Performance of Building Directive. Enkelt 
och kostnadseffektivt!

Analyserar man sedan de interna behoven, kraven från en 
fastighetsägare, så kan de sammanfattas med följande 
punkter:

•	 Lönsamhet 

•	 Ökat fastighetsvärde

•	 Produktiva fastigheter som hyresgästerna trivs och 
stannar i.  

•	 Minimal miljöpåverkan 

Återigen så ligger en stor del av lösningen i att uppgrade-
ra	befintliga	fastigheter	till	SMARTA	fastigheter.	Genom	
kontroll och styrning så förbättras inomhusklimatet vilket 
ökar hyresgästernas trivsel och de stannar längre och 
betalar mer. Samtidigt sjunker kostnaden för både energi 
och fastighetsdrift vilket leder till att lönsamheten ökar.  
När det så kallade driftnettot, skillnaden mellan hyresintäk-
ter och driftskostnader ökar så ökar fastighetsvärdet.  
100 000 kronor i ökat driftsnetto lyfter fastighetsvärdet 
med 2,5 Mkr vid vid en avkastning på 4%.

Dessutom sjunker CO2 utsläppen med minskad energikon-
sumtion.

Ja, Raybaseds affärsmodell är skalbar!
För att göra en fastighet SMART krävs fem saker: 

• Sensorer som kan mäta. 

• Smart Controllers som kan styra fastighetssystem, 
tolka informationen från sensorerna. Här krävs 
sk	EDGE	computing	där	varje	smart	controller	är	
utrustad med minne och processorkapacitet.

• En kommunikationsinfrastruktur som dels hanterar 
kommunikationen mellan sensorer, smart controllers 
och samtliga fastighetssystem. Samt kommunicerar 
med externa system som både levererar informa-
tion och tar emot styrning från “molnet”, sk “CLOUD 
computing”. 

• Ett bra och enkelt gränssnitt, dvs att en fastighet-
stekniker, en hyresgäst etc på ett enkelt sätt med 
hjälp av en mobiltelefon eller en dator skall kunna se 
hur byggnaden mår, om någonting är trasigt, ställa in 
temperaturen i lokalen m.m. 

• Analysverktyg för specifika fokusområden samt 
integration med andra system - Energieffektivisering, 
Machine learning och AI som med hjälp av lärande 
algoritmer kan lära känna en byggnad och ytterligare 
optimera komfort och effektivitet. Integration mellan 
t ex ett hotellbokningssystem och Raybaseds rums-
styrning.

Under flera år så har Raybased utvecklat och förädlat den 
unika trådlösa hårdvaran, dvs sensorer, smart controllers 
och kommunikationsinfrastruktur tillsammans med den 
unika mjukvaran som styr hårdvaran.  

Under de senaste 6 månaderna så har Raybased tagit två 
mycket stora steg som ökar skalbarhet och lönsamhet i 
affärsmodellen

Raybased Online - Vår nya plattform för slutanvändaren. 
Här sammanställs och visualiseras, på ett enkelt sätt, all 
den data Raybaseds system samlar in från fastigheten. 
Här ifrån sköts styrningen av fastigheten enkelt. Larm om 
t.ex. trasiga lampor, skickas direkt till fastighetsskötarens 
mobiltelefon. Behovet av rondering och felsökning minskar 
kraftigt. 
 
Raybased Online öppnar möjligheten för licensintäkter på 
mjukvara och prenumerationsmodeller där fastighetsägar-
en betalar en månatlig avgift för den funktion som 
Raybased	levererar.	Detta	genererar	“recurring	profit”	under	
lång tid. 

Raybased Konfigurationsverktyg - Ett viktigt ledord är 
“Enkelt”.	Med	Raybaseds	nya	konfigureringsverktyg,	som	
lanserades nu i januari, kan en elektriker eller en extern 
projektör enkelt designa sitt system. Den kraftfulla pro-
gramvaran hanterar alla aspekter av en Raybased- installa-
tion. Planering, funktionalitet, kommunikation, mätdata och 
inte minst dokumentation.  
 
Raybaseds	Konfigurationsverktyg	öppnar	den	stora	
marknaden av partnersäljare såsom systemintegratörer, 
tekniska projektörer, elektriker och installatörer.

Vägen framåt
Vi människor behöver SMARTA byggnader. Inte bara i 
Norden, utan i hela världen. Det handlar inte bara om 
komfort, produktivitet och ekonomi, utan det är kanske 
den viktigaste komponenten för en fossilfri värld, helt i 
paritet med förnyelsebar energi och hållbara transporter. 
Marknaden för SMARTA byggnader växer och kommer att 
explodera. Raybased levererar SMARTA byggnader, Enkelt!

Jonas Almquist, VD Raybased AB
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Raybased AB/
publ/ 556776-3213 får härmed avge årsredovisning för 
2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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

Resultatet
Nettoomsättningen under perioden uppgick till  
1019,9 KSEK (1943,4 KSEK), en minskning med  
923,5 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till  
-10098,2 KSEK (-8105,2 KSEK), en försämring med  
1993,0 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till  
-0,95 SEK (-1,18 SEK) och antalet aktier uppgick till 
13.641.837 st (7.956.960 st).

Årets händelser 
2018 var ett händelserikt år med både nya affärer och nya 
kundgrupper. 

Raybased utsågs i hög global konkurrens till deltagare 
i Colliers Proptech acceleratorprogram i Toronto, som 
drivs av Techstars. Programmets inriktning är att utveckla 
företag baserade på affärsmodeller som löser problem 
inom den kommersiella fastighetsbranschen. 

Raybased	fick	en	ny	VD,	Jonas	Almquist.	Jonas	har	en	
gedigen bakgrund och lång erfarenhet av arbete inom 
energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi 
och fastighetssektorn.

När det gäller nya affärer så är det värt att nämna ICA Maxi 
i Enköping som med Raybaseds system i sin fastighet får 
möjligheten att bättre förstå energianvändningen samt 
att kunna styra och optimera inomhusklimatet trådlöst. 
En	annan	intressant	affär,	är	den	order	Raybased	fick	
från Lantmännen, där kunden vill kunna styra belysning, 
värme och ventilation med Raybaseds system. En tredje 
intressant affär är ordern på en pilotinstallation till Colliers 
Internationella huvudkontor i Toronto, Kanada. I den tre 
våningar höga kontorsfastigheten kommer Raybased 
att installera sitt system i tre steg. I det första steget, 
som redan genomförts, installerades Raybaseds system 
för att mäta energiförbrukningen under nuvarande 
driftsförhållanden. Ytterligare två möjligheter för pilotinstal-
lationer studeras just nu. 

Samtidigt fortsätter Raybased att bearbeta marknaden 
i partnerskap med framförallt Bravida och Telenor. I 
samrbetet med Telenor täcker bolagens gemensamma 
erbjudande allt från hyresgästers internetuppkoppling 
till tjänster inom sakernas internet som effektiviserar 

energi-	och	vattenförbrukning.	Genom	det	nyskapande	
samarbetet kan bolagen ta nästa steg i digitaliseringen av 
fastighetssektorn.

Raybased antogs till Energimyndighetens och Business 
Swedens program “Cleantech Hub” i San Francisco. 
Cleantech Hub programmet löper under två år och 
börjar med att Business Sweden bistår Raybased med 
en marknadsanalys och framtagande av go-to-market 
strategi. Business Sweden kommer även kunna erbjuda 
Raybased aktivt säljstöd på marknaden.

Raybased	blev	inbjuden	till	EEGlobal,	Energy	Efficiency	
Global	Forum.	Evenemanget	samlar	företags-	och	politiska	
ledare från hela världen samt förespråkare från branschen 
för att skapa en dialog kring avancerad energieffektivitet. 
Jan Ryderstam, grundare och CTO från Raybased deltog 
som talare i paneldebatten.

Raybaseds nya VD deltog på DIs “Konferens Proptech”, 
en heldag med presentationer, debatt och nätverkande 
kring innovation, kundnytta och nya affärsmodeller inom 
fastighetsbranschen. Allt på temat “Den uppkopplade 
fastigheten – vilka är dagens och framtidens möjligheter?”. 
Jonas, vid det tillfället C Business Development på 
Raybased, presenterade verksamheten.

Att Raybased antogs och bjöds in till de ovan nämnda 
aktiviteterna bekräftar att Raybased har ett system som 
röner uppmärksamhet och genom dessa engagemang 
öppnar för nya möjligheter genom det nätverk som delta-
gandet skapar.

Raybased	färdigställde	sitt	nya	konfigureringsverktyg,	
en viktig milstolpe för att kunna skala upp affärerna. 
Utmaningen har varit att göra verktyget så kraftfullt att 
det kan användas för de mest komplexa installationerna, 
men samtidigt så enkelt att även en mindre erfaren person 
självständigt kan göra installationer. Med den senaste up-
pdateringen har vi gjort användargränssnittet betydligt mer 
intuitivt. Det är helt enkelt lättare att göra rätt och svårare 
att göra fel. Det som är bra ska vara enkelt! Den kraftfulla 
programvaran hanterar alla aspekter av en Raybased 
installation – planering, funktionalitet, kommunikation, 
mätdata och inte minst dokumentation.	Konfigurationsverk-
tyget öppnar Raybaseds marknad mot Tekniska konsulter 
och Installationsföretag som nu själva enkelt kan projek-
tera och installera Raybaseds trådlösa system för styrning 
av belysning, värme, kyla och ventilation. Enkelheten och 
flexibiliteten är stor i jämförelse med mer konventionella 
konkurrenter. Den enkelheten kan översättas till kostnad-
seffektivitet.	Konfigurationsverktyget	är	en	förutsättning	
för	att	göra	det	komplexa	enkelt.	Genom	automatisering	
tas tidigare manuella moment bort, vilket ger ett snabbare 
arbetsflöde och högre kvalitet. 

Under året har vi fortsatt att ansöka till ”Horizon 2020 
SME-Instrumentet”. Programmet har som mål att stödja 
små och medelstora företag att överbrygga klyftan mellan 
forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden. 
Ett godkännande i denna fas kan ge bolaget upp till 2,4 
miljoner Euro i stöd. Raybased erhöll EU-kommissionens 
utmärkelse ”Seal ofExcellence” vilket betyder att vår 
ansökan är godkänd men att Programmet inte har medel 
nog	att	ge	Raybased		finansiellt	stöd	just	nu.	Ansökan 
har omarbetats och är fortfarande aktuell för kommande 
ansökningsomgångar inom Horizon 2020 under 2019.
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Väsentliga händelser efter periodens slut
2019-01-22
Raybased annonserade om en nyemission, syftet med 
nyemissionen är att accelerera försäljningen i Sverige, 
genomföra	alla	nödvändiga	EU-certifieringar	av	bolagets	
produkter, förbereda bolaget för den nordamerikanska 
marknaden samt vidareutveckla mjukvaruplattformen, 
Raybased On-line.

2019-01-21
Raybased genomförde den första installationen med 
Raybaseds komponenter hos National Homes i Toronto, 
Canada. Installationen består av ett antal sensorer och 
controllers, som ska registrera temperaturer i National 
Homes huvudkontor. Kontoret är på ca 500m2 och person-
alen klagar ofta på den ojämna fördelningen av kyla och 
värme mellan de olika rummen och korridorerna. Den data 
som Raybaseds system samlar in genom installationen 
kommer att användas för att rekommendera lösningar för 
National Homes vad som bör göras i nästa steg för att 
erbjuda personalen en bra miljö när det gäller värme, kyla 
och luftkvalitet. 

2019-01-14
Raybaseds radioteknik blev godkänd i USA och Kanada. 
Raybased lät Intertek genomföra omfattande prov av den 
radioteknik som används för Smart Controller och Mul-
tisensor. Provningen har avslutats med godkänt resultat 
enligt gällande internationella standarder och med de 
speciella krav som gäller i USA och Kanada.

2019-01-11
Raybased	lanserade	ett	nytt	kraftfullt	konfigurationsverk-
tyg. Det som är bra ska vara enkelt! Nu blir det enklare och 
går ännu snabbare att skapa ett idealt inomhusklimat, 
sänka energikostnaderna och minska CO2 utsläppen med 
hjälp	av	Raybaseds	nya	konfigurationsverktyg.	Den	kraft-
fulla programvaran hanterar alla aspekter av en Raybased 
installation - planering, funktionalitet, kommunikation, 
mätdata och inte minst dokumentation.

Raybased i en nära framtid
Raybaseds huvudfokus 2019 är försäljning och marknads-
föring. Bolaget breddar sin marknadsbearbetning
genom ökat fokus på systemintegratörer och styr- och 
reglerprojektörer som löpande arbetar med projekt där
Raybaseds lösningar passar väl in.

Bolaget kommer även att fortsätta utveckla sin mjukvaru-
plattform, Raybased On-line. Detta görs med syfte att 
skapa	ännu	större	nytta	hos	befintliga	och	hos	potentiella	
kunder, vilket skall leda till fler affärer och mer
långsiktiga kundrelationer. Med en större andel mjukvara 
i systemet så öppnas möjligheten att erbjuda Raybaseds 
lösningar som tjänster, SaaS – Software as a Service.

Raybased fortsätter sitt fokuserade arbete med att 
förenkla hela installations- och projekteringsprocessen för 
kunderna. Det skall vara enkelt, kostnadseffektivt och roligt 
att arbeta med Raybaseds lösningar.

Digitaliseringstrenden och SMARTA fastigheter gör ett allt 
större avtryck i fastighetsbranschen. Fler och fler inser
nyttan med trådlösa uppkopplade interaktiva lösningar. 
Hela samhället börjar vänja sig vid trådlösa lösningar och
förtroendet för dessa börjar bli väldigt stor.

Sammantaget så är det många yttre faktorer som verkar i 
Raybaseds favör. Digitaliseringstrenden, strängare
klimatkrav, högre energipriser och EU’s nya Byggnadsdirek-
tiv som blir lag under 2020 verkar alla i rätt riktning för
Raybased.

Forskning och utveckling
Om 2017 var det år då Raybased skapade ny funktionalitet 
i vårt system för att kunna leverera lösningar till instal-
lationsprojekt med allt mer komplexa behov, så har 2018 
varit året då systemet har konsoliderats och gjorts lättare 
att använda. Engelskan har det kärnfulla uttrycket “It just 
works!” och det uttrycker väl vart årets arbete har fört oss. 

Under 2018 släppte vi också en stor uppdatering till 
konfigurationsverktyget,	som	är	en	central	komponent	i	att	
göra en installation enkel, snabb och korrekt. 

2019 fokuserar vi på att göra installationen av ett 
Raybased-system	lättare	än	någonsin	tidigare.	Konfigura-
tionsmiljön kommer att automatisera inte bara arbete med 
puckarna, utan också med programvaran i server och i 
molntjänsterna. Installatörerna kommer att få bra stöd för 
att kunna följa upp att en installation är korrekt utförd - Allt 
med målet att fler skall kunna genomföra en installation 
och kunna lita på att resultatet blir bra.

Raybased metoder för planering och installation kommer 
att vara långt före allt annat på marknaden.
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Väsentliga händelser under perioden
2018-12-27
Raybased erhöll en order av ICA Maxi i Enköping. Med 
Raybaseds system i fastighet och butik får ICA möjligheten 
att bättre förstå energianvändningen, samt möjlighet att 
styra och optimera inomhusklimatet trådlöst.

2018-12-04
Raybased styrelseordförande Lennart Olving presenterade 
Raybaseds verksamhet på den s k Techstars/Colliers 
Demo Day i Toronto. Detta event utgjorde höjdpunkten på 
det acceleratorprogram, som Raybased deltagit i sedan 
september.  

2018-11-30
Raybased	fick	en	order	från	Lantmännen.	Affären	innebär	
en systemleverans för en hyresgästanpassning som Lant-
männen utför på en av sina fastigheter åt sin hyresgäst. 
Efter anpassning av lokalen kommer styrning av belysning, 
värme och ventilation att skötas av Raybaseds system. 

2018-11-02
Raybased	fick	en	order	på	en	pilotinstallation	till	Colliers	
Internationella huvudkontor i Toronto, Kanada.
Kontoret består av tre våningar i ett höghus. Varje våning 
är till ytan ca 600 m2. Installationen kommer att ske i tre 
steg. I det första kommer Raybaseds system att mäta 
energiförbrukningen under nuvarande driftsförhållanden.

2018-10-31
Raybased	tillsatte	Jonas	Almquist	som	ny	VD.	Jonas	har	
tidigare b.la. varit VD för Bergen Energi och har lång erfar-
enhet av arbete inom energiområdet med stark koppling till 
förnyelsebar energi och fastighetssektorn.

2018-09-10
Raybased utsågs i hög konkurrens till deltagare i Colliers 
Proptech acceleratorprogram i Toronto, som drivs av 
Techstars. Programmets inriktning är att utveckla företag 
baserade på affärsmodeller som löser problem inom den 
kommersiella fastighetsbranschen.

2018-08-31
Raybased	fick	sin	första	order	i	USA.	Ordern	avser	en	
mindre pilotinstallation hos en svensk kund. Installationen 
omfattar b.la. dataanalys och visualisering av energiför-
brukning och närvarodetektering i fastigheten. Efter utvär-
dering	finns	möjlighet	till	en	mer	omfattande	installation.

2018-08-23
Raybased slöt ett avtal med Sustainable Energy Nordic AB 
om tjänster inom strategisk marknadsföring och försäljn-
ing. Styrelsen för Raybased AB beslutatade samtidigt om 
en riktad nyemission av aktier om 0,5 MSEK till detta bolag. 

2018-07-11
Raybased antogs till Energimyndigheten och Business 
Sweden Programme Cleantech Hub i San Francisco. 
Cleantech Hub programmet löper under två år och 
börjar med att Business Sweden bistår Raybased med 
en marknadsanalys och framtagande av go-to-market 
strategi. Business Sweden kommer även kunna erbjuda 
Raybased aktivt säljstöd på marknaden.

2018-07-06
Raybased	fick	ytterligare	en	order	av	Castellum	avseende	
trådlös fjärravläsning av vattenmätare. Den tidigare 
tekniken har haft begränsad räckvidd och personal måste 
åka ut och läsa av vattemätarna, trådlöst på plats. Med 
Raybaseds system fjärravläses vattenmätarna varje 
timme, vilket bland annat medför att eventuella vatten-
läckor upptäcks snabbt.

2018-07-05
Raybased Erhöll EU-kommissionens utmärkelse ”Seal of 
Excellence”.	Detta	innebär	i	dagsläget	inget	finansiellt	stöd	
från	Horizon	2020,	men	möjlighet	till	ny	bedömning	finns.

2018-05-23
Teknikkonsultföretaget Rejlers valde att använda 
Raybaseds system i Rejlers energisparprojekt.

2018-05-21
Raybased	fick	order	av	Bravida	gällande	trådlös	styrning	
och övervakning av ventilationssystem i byggbolaget BRA 
Byggs nya fastighet. 

2018-05-17
Raybased	blev	inbjuden	till	EEGlobal,	Energy	Efficiency	
Global	Forum.	Evenemanget	samlar	företags-	och	politiska	
ledare från hela världen samt förespråkare från branschen 
för att skapa en dialog kring avancerad energieffektivitet. 
Jan Ryderstam, grundare och CTO från Raybased höll ett 
anförande och deltog i efterföljande panelsamtal på temat 
att reducera koldioxidavtrycket från byggnader. 

2018-04-19
Raybased började Utbilda elinstallatörer i Raybaseds 
system och installationsverktyg.

2018-04-09
Raybased annonserade om en nyemission, med syftet att 
snabba på bolagets expansion.

2018-02-08
Raybased	fick	ytterligare	order	från	Bravida	i	Göteborg.	
Raybaseds system ska användas för att styra och 
övervaka belysning i lokalerna till en av Bravidas kunder 
där målet med installationen är att skapa en behagligare 
inomhusmiljö och minska lokalernas energiförbrukning.

2018-02-05
Raybased tog sin första affär med Atrium Ljungberg i 
Göteborg.	Raybaseds	system	ska	användas	för	att	moni-
torera hur injusteringar i värme- och ventilationssystem 
påverkar inomhusklimatet i en utav hyresgästernas lokaler.

2018-01-25
Raybased inledde ett samarbete med Telenor. Bolagens 
gemensamma erbjudande täcker allt från hyresgästers 
internetuppkoppling till tjänster inom sakernas internet 
som	effektiviserar	energi-	och	vattenförbrukning.	Genom	
det nyskapande samarbetet kan bolagen ta nästa steg i 
digitaliseringen av fastighetssektorn.

2018-01-10
Raybased lämnade in sin Fas 2 ansökan till EU:s rampro-
gram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. Programmet har 
som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att 
överbrygga klyftan mellan deras forsknings- och utveck-
lingsinsatser och marknaden. Vid ett godkännande i denna 
andra fas kan bolaget få upp till 2,4 miljoner Euro i stöd.
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Styrelsen & ledning
Raybaseds styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av 
lägst tre och högst sex ledamöter med lägst noll och högst 
sex suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen av 
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Årsstämman den 2 mars 2018 beslutade att styrelsen 
skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, inklusive 
styrelseordförande, och inga styrelsesuppleanter. Årsstäm-
man omvalde för tiden intill slutet av nästa årsstämma 
Anders Björling, Lars Elmberg (styrelseordförande) och 
Lennart Olving (verkställande direktör) samt valde Jan R 
Nilsson	och	Klas	Gustafsson	till	nya	styrelseledamöter.	

Den	1	november	2018	tillträdde	Jonas	Almquist	som	VD	
för bolaget och Lennart Olving återgick samma dag till sin 
tidigare roll som styrelseordförande. Lars Elmberg återgick 
samtidigt till rollen som ordinarie styrelseledamot.

Det är Raybaseds styrelses uppfattning att den och 
Raybaseds ledning har den erfarenhet och expertis som 
kan anses vara erforderlig för att bedriva verksamheten 
på ett professionellt sätt. Med förankring i områden som 
energi, elektronik, mekanik, fastigheter, telekomindustrin 
och fordonsindustrin har Raybaseds ledning och styrelse 
lång erfarenhet av att bygga upp, utveckla och leda interna-
tionella	och	innovationsdrivna	teknikbolag.	God	förståelse	
och insikt från telekom- och bilindustrin ger kunskap 
om hur elektronik i höga volymer för styrning av realtids 
kritiska funktioner produceras. Erfarenheter från energiom-
rådet och fastighetsbranschen ger god insikt i beslutspro-
cessen för bolagets kunder.

Styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare nås 
via Bolagets besöksadress: Raybased AB, A Ohdners 
Gata	41,	Västra	Frölunda,	och	dess	postadress:	Raybased	
AB	(publ),	A	Ohdners	Gata	41,	421	30	Västra	Frölunda.	
Bolagets telefonnummer är +46 (0)31 12 01 12. 

Styrelse
Lennart Olving, f.1952, Styrelseordförande. I styrelsen sedan 2015

Civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan. Lennart har lång industriell erfarenhet och har varit chef inom både verksamhet-
sledning och strategiutveckling. Större delen av Lennarts karriär har varit inom läkemedelsbranschen och 2000-2003 var han 
ansvarig för att genomföra samgåendet mellan Pharmacia Upjohn och Monsanto/Searle inom produktion under denna fusion. 

Aktieinnehav (inkl. närstående): 461.841 st
Teckningsoptioner: 75.000 st

Lars Elmberg, f.1949, Styrelseledamot: I styrelsen sedan 2014

Civilingenjör inom elektronik från Chalmers och har lång erfarenhet som VD för Elektronikcentrum, marknadschef inom Philips och 
mångårigt styrelsearbete i bolag som XDIN, Cyrba och NFO. Lars har bred erfarenhet från bolagsstyrning, bolagsförsäljningar och 
börsnoteringar. Lars har varit med att utveckla Raybased sedan 2013 från innovation till affär. 
Aktieinnehav (inkl. närstående): 596.147 st 

Anders Björling, f.1969, Styrelseledamot. I styrelsen sedan 2015 

Över 20 års erfarenhet inom fastighetsautomation. Anders har bl.a. varit distriktschef för Siemens AB, Div. BT, Building Automation 
med	ansvar	för	affären	och	verksamheten	i	Göteborg.	Anders	har	en	god	förståelse	av	fastighetsbranschen	samt	fastighetsauto-
mation och jobbar sedan 2013 på Castellum Väst AB, där hans nuvarande position är teknisk chef.   
Aktieinnehav (inkl. närstående): 52.018 st 

Klas Gustafsson, f.1966, Styrelseledamot. I styrelsen sedan 2018 

MBA	från	Warwick	Business	School	och	Civilekonom	från	Uppsala	universitet.	Klas	har	mångårig	erfarenhet	från	finansindustrin,	
bl.a. som Partner på Sustainable Technologies Fund, Affärsområdeschef på AB Traction, Investment Manager på Northzone 
Ventures, Investment Manager på Telia Business Innovation samt konsult på ALMI Företagspartner Uppsala. Klas har även drivit 
eget	företag	inom	rådgivning	och	finansiering	av	tillväxtbolag. 
Aktieinnehav (inkl. närstående): 122.500 st 

Jan R Nilsson, f.1956, Styrelseledamot. I styrelsen sedan 2018  
Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Jans tidigare arbetslivserfarenhet är bl.a:  Affärsansvarig för affärsområdet 
Teknik, Tjänster och Lego vid Saab Flygdivisionen och instrumentell i utvecklingen av affärsmodeller för know-how-överföring. 
Omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom sälj och marknadsföring från bl.a. Securitas Teknik, Electrolux Fermentation, 
Boda Nova och Merrild. Egen konsultverksamhet med fokus på Tillväxt, Start-up and Turn around-management.
 
Aktieinnehav (inkl. närstående): 101.648 st



9

Årsredovisning - 2018 Raybased AB (publ) org. nr. 556776-3213

Ledande befattningshavare
Jonas Almquist, f.1968, VD 
Civilekonom från Handelshögskolan Umeå. Jonas tidigare arbetslivserfarenhet är bl.a:  VD Bergen Energi, Seniorkonsult Sustain-
able Technology Partners, VD Sustainable Energy Nordic AB där Jonas arbetat med solenergiprojekt och E-mobility, VD Bergen 
Energi AB, COO Bergen Energi AS med ansvar för operations i länder som servade kunder i 20 länder. 20 års erfarenhet av ener-
gimarknad, försäljning och ledning. Medgrundare av SparaPengar.com. 
Aktieinnehav (inkl. närstående): 373.798 st
Teckningsoptioner: 125.000 st

 
Jan Ryderstam, f.1957, Utvecklingschef sedan start
Civilingenjör inom fysik från Chalmers. Jan har mångårig erfarenhet som systemarkitekt och teknikstrateg inom elektronik och 
mjukvara för bil- och försvarsindustrin. Jan är en skickliglig systemutvecklare och såg under 2011 de brister som fanns inom 
dagens system för fastighetsautomation vilket gav grunden till Raybased. 
Aktieinnehav (inkl. närstående): 1.358.962 st

Carl Billton, f. 1991, Sälj- och marknadschef
Teknologie Magister i Innovation och Entreprenörskap från Chalmers Tekniska Högskola. Carl har tidigare arbetat med försäljn-
ing	i	olika	företag	och	kommer	senast	från	Göteborgs	Stads	Parkeringsbolag	där	han	var	projektledare	i	företagets	digitaliser-
ingsarbete. Energin och kreativiteten är goda komplement till den kombinerade erfarenhet och kunskap som Raybaseds övriga 
ledningsgrupp besitter.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 2.875 st
Teckningsoptioner: 61.667 st
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Org.nr. 556776-3213

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Raybased utvecklar och säljer ett öppet, trådlöst nätverk för fastighetsstyrning, som övervakar, styr och optimerar tekniska system i 
fastigheter avseende t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med och kan samordna befintliga fastighetssystem på 
marknaden och möjliggör enkel integration med Internet-of-Things-tjänster (IoT) för att optimera inte bara separata funktioner 
avseende t.ex. värme och belysning i den aktuella fastigheten utan också hela fastigheten sammantaget. 
Företagets säte är Trollhättan.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK
2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 1 020 1 943 976 485 0
Res. efter finansiella poster -12 615 -10 383 -7 377 -1 937 -948
Balansomslutning 38 152 30 947 22 204 18 395 3 128
Soliditet (%) 68,53 78,95 82,94 66,26 21,0
Kassalikviditet (%) 34,48 86,26 303,91 278,66 84,27

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Fond för Balanserat Årets
Aktiekapital Utv. utgifter Överkursfond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 1 193 544 14 592 619 39 335 193 -22 581 641 -8 105 180
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma -8 105 180 8 105 180
Nyemission 850 733 13 044 558
Kapitalanskaffningskostnad netto -2 274 191
Nyttj teckn optioner 1 999 136 623
Optionsersättning 50 000
Överföring till fond för utvecklingsutgifter 5 268 516 -5 268 516
Årets resultat -10 098 196
Belopp vid årets utgång 2 046 276 19 861 135 50 292 183 -35 955 337 -10 098 196

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -35 955 337
överkursfond 50 292 183
årets förlust -10 098 196

4 238 650
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 4 238 650

4 238 650

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 13
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RESULTATRÄKNING 2018-01-01 2017-01-01
Not 2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 019 894 1 943 377
Aktiverat arbete för egen räkning 2 029 289 3 280 306
Övriga rörelseintäkter 0 484 687

3 049 183 5 708 370

Rörelsens kostnader
Material och underentreprenörer -463 941 -1 291 193
Övriga externa kostnader 3, 4 -8 545 015 -8 291 182
Personalkostnader 4,5 -6 024 313 -6 176 576
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -195 251 -204 285

-15 228 520 -15 963 236

Rörelseresultat -12 179 337 -10 254 866

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -435 439 -128 360

-435 439 -128 360

Resultat efter finansiella poster -12 614 776 -10 383 226

Resultat före skatt -12 614 776 -10 383 226

Skatt på årets resultat 6 2 516 580 2 278 046

Årets resultat -10 098 196 -8 105 180

Sida 3 av 13
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BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

7
23 669 427 18 400 910
23 669 427 18 400 910

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 511 165 706 416

511 165 706 416

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 9 8 449 106 5 291 087

8 449 106 5 291 087

Summa anläggningstillgångar 32 629 698 24 398 413

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 1 382 710 1 146 200

1 382 710 1 146 200

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 170 077 466 750
Övriga fordringar 698 152 788 910
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 180 195 411 324
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 346 542 660 956

1 394 966 2 327 940

Kassa och bank
Kassa och bank 2 744 723 3 074 936
Summa kassa och bank 2 744 723 3 074 936

Summa omsättningstillgångar 5 522 399 6 549 076

SUMMA TILLGÅNGAR 38 152 097 30 947 489

Sida 4 av 13
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BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 2 046 276 1 193 544
Fond för utvecklingsutgifter 19 861 135 14 592 619

21 907 411 15 786 163

Fritt eget kapital
Överkursfond 50 292 183 39 335 192
Balanserat resultat -35 955 337 -22 581 641
Årets resultat -10 098 196 -8 105 180

4 238 650 8 648 371

Summa eget kapital 26 146 061 24 434 534

Långfristiga skulder 10

Skulder till kreditinstitut 0 250 000
Summa långfristiga skulder 0 250 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 150 000 500 000
Leverantörsskulder 1 542 366 2 095 421
Övriga skulder 4 508 370 609 927
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 805 300 3 057 607
Summa kortfristiga skulder 12 006 036 6 262 955

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 152 097 30 947 489

Sida 5 av 13
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Raybased AB (publ)
Org.nr. 556776-3213

KASSAFLÖDESANALYS 2018-01-01 2017-01-01
Not 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -12 179 337 -10 254 866
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 195 251 204 285
Erlagd ränta -435 439 -128 360

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -12 419 525 -10 178 941

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -236 510 -914 997
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 932 972 -730 659
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder 5 743 082 3 225 332

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 979 981 -8 599 265

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

7
-5 268 517 -9 029 704

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 8 0 -177 998

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 268 517 -9 207 702

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission 10 979 663 13 724 904
Inbetalning optioner 188 622 22 500
Förändring långfristiga skulder -250 000 -500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 918 285 13 247 404

Förändring av likvida medel -330 213 -4 559 563
Likvida medel vid årets början 3 074 936 7 634 499

Likvida medel vid årets slut 2 744 723 3 074 936

Sida 6 av 13
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Raybased AB (publ)
Org.nr. 556776-3213

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.

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

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

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

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

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

Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner 5

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

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans.

Sida 7 av 13
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NOTER

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat på medellång sikt. Värdering omprövas varje balansdag.

Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när 
villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade
med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när 
prestationen utförs.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

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

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare 2018 2017

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till 942 320 948 948

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 941 673 925 193
Mellan 2 till 5 år 1 908 805 441 791

2 850 478 1 366 984

Företagets leasingavtal avser företrädesvis lokalhyror.

Sida 8 av 13

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

NOTER

Not 4 Ledande befattningshavares ersättningar 2018 2017

Jonas Almquist, VD (fakturerat) 335 696 0
Lennart Olving, Styrelseordf. / f.d VD (lön) 1 132 325 918 863
Klas Gustavsson (upplupet/fakturerat) 652 055 0
Lars Elmberg (upplupet/fakturerat) 1 143 463 331 964
Mats Nyström (lön/fakturerat) 10 445 29 109
Anders Björling (lön) 59 760 0
Jonny Sandberg f.d Vice VD (upplupet/fakturerat) 0 550 000
Jan Ryderstam (lön) 720 000 710 000
Carl Billton (lön) 558 825 481 475

4 612 569 3 021 411

Avtal finns med Verkställande direktören på konsultbasis. Bolaget äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande 
med iakttagande av 6 månaders uppsägningstid. Konsultbolaget äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande med 
iakttagande av 3 månaders uppsägningstid.

Not 5 Personal 2018 2017

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

Medelantal anställda har varit 6,00 8,00
varav kvinnor 0,00 0,00
varav män 6,00 8,00

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

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 1 332 838 918 863
Pensionskostnader 160 558 152 381

1 493 396 1 071 244
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 3 118 313 3 505 708
Pensionskostnader 66 195 0

3 184 508 3 505 708

Sociala kostnader 1 189 388 1 434 705

Summa styrelse och övriga 5 867 292 6 011 657

Sida 9 av 13
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Not 6 Skatt på årets resultat 2018 2017

Uppskjuten skatt 2 516 580 2 278 046
2 516 580 2 278 046

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt -12 614 776 -10 383 226

Skattekostnad 22,00% (22,00%) 2 775 251 2 284 310

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -21 779 -6 264
Avdragsgill kapitalanskaffningskostnad 641 438 375 491
I år uppkomna underskottsavdrag -3 394 910 -2 653 537
Förändring Uppskjuten skatt 2 516 580 2 278 046
Summa 2 516 580 2 278 046

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 18 400 910 9 371 206
Inköp 5 268 517 9 029 704
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 669 427 18 400 910
Utgående redovisat värde 23 669 427 18 400 910

Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag
ingår med redovisat anskaffningsvärde 4 072 636 4 072 636

Styrelsens bedömning är att den tekniska grundplattformen är färdigutvecklad och att betydande kommersiella intäkter kan 
förväntas under 2019. Avskrivningar av grundutvecklingen kommer aktualiseras under 2019.

Bolaget har låtit en extern värderingsman med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av denna typ 
av tillgångar låtit värdera bolagets immateriella tillgångar. Den externa värderingen påvisar ett betydande övervärde i 
förhållande till det bokförda värdet.

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 115 336 937 338
Inköp 0 177 998
Försäljningar/utrangeringar -95 060 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 020 276 1 115 336
Ingående avskrivningar -408 920 -204 635
Försäljningar/utrangeringar 95 060 0
Årets avskrivningar -195 251 -204 285
Utgående ackumulerade avskrivningar -509 111 -408 920
Utgående redovisat värde 511 165 706 416

Sida 10 av 13
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Not 9 Uppskjuten skatt 2018-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Underskottsavdrag 39 481 804 8 449 106 0
8 449 106 0

2017-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

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

Not 10 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 0 250 000

Not 11 Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31

Företagsinteckningar 3 200 000 3 200 000

Not 12 Eventualförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31

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

Sida 11 av 13
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NOTER

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 14 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Sida 12 av 13

2019-01-22
Raybased annonserade om en nyemission, syftet med nyemissionen är att accelerera försäljningen i 
Sverige, genomföra alla nödvändiga EU-certifieringar av bolagets produkter, förbereda bolaget för den 
nordamerikanska marknaden samt vidareutveckla mjukvaruplattformen, Raybased On-line.

2019-01-21
Raybased genomförde den första installationen med Raybaseds komponenter hos National Homes i 
Toronto, Canada. Installationen består av ett antal sensorer och controllers, som ska registrera tempera-
turer i National Homes huvudkontor. Kontoret är på ca 500m2 och personalen klagar ofta på den ojämna 
fördelningen av kyla och värme mellan de olika rummen och korridorerna. Den data som Raybaseds 
system samlar in genom installationen kommer att användas för att rekommendera lösningar för Na-
tional Homes vad som bör göras i nästa steg för att erbjuda personalen en bra miljö när det gäller värme, 
kyla och luftkvalitet. 

2019-01-14
Raybaseds radioteknik blev godkänd i USA och Kanada. Raybased lät Intertek genomföra omfattande 
prov av den radioteknik som används för Smart Controller och Multisensor. Provningen har avslutats 
med godkänt resultat enligt gällande internationella standarder och med de speciella krav som gäller i 
USA och Kanada.

2019-01-11
Raybased lanserade ett nytt kraftfullt konfigurationsverktyg. Det som är bra ska vara enkelt! Nu blir det 
enklare och går ännu snabbare att skapa ett idealt inomhusklimat, sänka energikostnaderna och minska 
CO2 utsläppen med hjälp av Raybaseds nya konfigurationsverktyg. Den kraftfulla programvaran han-
terar alla aspekter av en Raybased installation - planering, funktionalitet, kommunikation, mätdata och 
inte minst dokumentation.

Raybased AB (publ)
Org.nr. 556776-3213
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Not 15 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per
aktie

Antal/värde vid årets ingång 7 956 960 0,15
Nyemission 5 684 877
Antal/värde vid årets utgång 13 641 837 0,15

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

Teckningsperiod            Teckningskurs           Antal Aktier
Senast 2019-12-30                    60,00 kr                100 000
Senast 2019-12-30                    60,00 kr                  90 000
2020-09-01-2020-09-28             5,00 kr                300 000

Summa antal aktier: 490 000

Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption, i resp. incitamentsprogram kan komma att omräknas enligt 
fastställda omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, 
företrädesemission eller liknande åtgärder.

Trollhättan 2019-

Lennart Olving Lars Elmberg
Styrelseordförande

Anders Björling Jonas Almquist Klas Gustafsson
Verkställande direktör

Jan Nilsson

Min revisionsberättelse har lämnats den                 2019

David Johansson
Auktoriserad revisor

Sida 13 av 13
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Göteborg	den	4/2	-	2019

Jonas Almquist 

Verkställande direktör

Lennart Olving 

Styrelseordförande

Lars Elmberg 

Styrelseledamot

Anders Björling 

Styrelseledamot

Klas Gustafsson 

Styrelseledamot

Jan R Nilsson 

Styrelseledamot

Namnunderskrifter

Min revisionsberättelse har avgivits den 5/2 - 2019

David Johansson

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i Raybased AB 
Org. nr 556776-3213 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Raybased AB 
för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna, 5-20 i 
detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Raybased AB:s finansiella ställning per den 
31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Raybased AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.    

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat under revisionen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Raybased AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.  

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

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Raybased AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

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

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, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.  

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

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

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

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

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

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

 

Göteborg, den 5 februari 2019 

 

David Johansson 
Auktoriserad revisor 
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Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring av 
antal aktier

Totalt antal 
aktier

Förändring av 
aktiekapital, SEK

Totalt aktie- 
kapital, SEK

Tecknings-
kurs, SEK

Kvotvärde, 
SEK

2009 Bolagets bildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100,00 100,00

2014 Riktad emission 111 1 111 11 100 111 100 4 500,00 100,00

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

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

2015 Riktad emission 478 1 879 47 800 187 900 8 500,00 100,00

2015 Fondemission 0 1 879 375 800 563 700 100,00

2015 Split 2000:1 3 756 121 3 758 000 0 563 700 300,00

2015 Listningsemission 1 300 000 5 058 000 195 000 758 700 5,60 0,15
2015 Teckning genom 

övertilldelningsop-
tion vid listningen

370 000 5 428 000 55 500 814 200 5,60 0,15

2016 Riktad nyemission 600 000 6 028 000 90 000 904 200 20,00 0,15

2017 Företrädesemission 1 928 960 7 956 960 289 344 1 193 544 8,00 0,15
2018 Aktieteckning genom 

teckningsoptioner
13 329 7 970 289 1 999 1 195 543 10,40 0,15

2018 Företrädesemission 5 467 548 13 437 837 820 132 2 015 676 2,45 0,15

2018 Riktad nyemission 204 000 13 641 837 30 600 2 046 276 2,45 0,15

Bolagsfakta

Antal aktier
13 641 837 aktier med kvotvärde 0,15

Antal aktieägare
Per den 31 december 2018 hade Raybased 1502  aktieägare. Antal aktieägare redovisas exklusive aktieägare via 
kapitalförsäkring. För fullständig information avseende styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav, se 
sid 8-9.

Information
Bolaget avger kvartalsrapporter, bokslutskommunikèer och årsredovisningar.

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

Börsfakta
Börskod: RBASE
Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com

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