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VD HAR ORDET
VD har ordet
VI FÖRENKLAR KÖMPLEXA PRÖJEKT
Det finns idag ett stort antal digitala verktyg for att passa olika behov av projekt- och online arbete. De
forenklar och gor det latt for olika grupper och projektdeltagare att utfora stora delar av sitt arbete. Men
projekt nufortiden har ocksa en tendens att bli mer komplexa – spridda over tidszoner, avdelningar,
budgetar etc.
Framtidens arbete kraver losningar som ocksa kan hantera denna komplexitet. De flesta av dagens digitala
verktyg har inte hangt med i den utvecklingen. Behovet ar darfor stort for olika former av losningar och
verktyg som kan stodja projekt- och online arbete aven i utmanande och komplexa sammanhang.
Det ar dar Hoylu kommer in i bilden. Vi hjalper till att losa denna komplexitet genom att utveckla och
leverera verktyg som ar enkla att anvanda och anvanda i hela organisationen. Vart molnbaserade verktyg
for projektledning och virtuella anslagstavlor gor det mojligt for grupper och projektdeltagare att somlost
visualisera, planera och hantera komplexa projekt.
Vara adaptiva arbetsytor ger grupper kraften att fa saker gjorda, oavsett bransch, avdelning eller tidszon.
Vara losningar skapar inkluderande och samarbetande arbetsmiljoer dar alla hors, i realtid saval som
asynkront och anonymt deltagande.
Tillvaxtstrategi
2021 var ett ar av forandring i Hoylu och vi har bland annat etablerat en ny strategi for tillvaxt. Vi sag en
okande medvetenhet pa marknaden om utmaningarna och fordelarna med hybridarbete och ett okande
intresse for de losningar Hoylu har att erbjuda.
Den starkaste tillvaxten kom fran befintliga kunder P&G och FedEx samt kunder inom byggbranschen, som
Walbridge i USA och AF Group i Skandinavien. Var portfolj av stora foretagskunder vaxte bland annat med
Egger Group och Hoya Corporation.
Vart marknadsfokus ar nu mer inriktat pa att stodja agila metoder och effektiva konstruktionsprocesser. Vi
fortsatte att starka vart produkterbjudande och lanserade ny funktionalitet och integrationer med Jira och
Agility (Digital.ai). Vi tillkannagav ocksa ett partnerskap med Cisco WebEx.
Som ett resultat av dessa anstrangningar under 2021 sag vi en okning av antalet betalande anvandare och
kontinuerliga aterkommande bestallningar fran befintliga kunder.
Nasta generation
Komplexa projekt ar har for att stanna och marknadsomradet vaxer snabbt. Nasta generations
samarbetslosningar maste mojliggora individuellt bidrag, engagemang och aktivt deltagande.
Vart fokus pa Hoylu ar att skapa den idealiska digitala plattformen for att forenkla komplicerade projekt.
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VD HAR ORDET
VD har ordet
Jag vill tacka vara kunder och partners for ert ovarderliga stod, feedback och samarbete. Tack till vara
investerare for ert fortsatta stod och fortroende. Öch tack till vart team for er passion, lojalitet och harda
arbete.
Nar vi gar in i 2022 ar jag stolt over hur langt vi har kommit och jag ar spand over att mota de utmaningar
som vantar oss. Vi kommer att fortsatta att samarbeta med vara kunder for att hjalpa dem att forenkla sina
komplexa projekt.
Hoylu — Forenklar komplexa projekt

TRULS O. BAKLID
VD
MAJ 2022
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STYRELSEN
Styrelsen

Johan Lindqvist
•

Reidar Fougner
Styrelseledamot
Sedan: 2022

Hans Othar Blix

Fredrik Urbanski

Ördforande
Sedan: 2021
Roll:
Ördforande for
Carasent ASA, Radar
AB, och Aweria AB.
Styrelseledamot for
Nipsoft AB.

Roll:
Investerare och VD for
Fougner Invest AS.

Roll:
VD och Ördforande
for Skadi Capital LLC
och Skadi AS.

Roll:
VD och styrelseledamot i
TTC Invest AS samt
styrelseordforande och
agare i Urban Invest AS.

Aktieinnehav Hoylu:
1 071 428 aktier genom
Windchange Invest AB.

Aktieinnehav Hoylu:
17 887 643 aktier
genom Fougner
Invest AS.

Aktieinnehav Hoylu:
2,130,789 aktier genom
Skadi AS och 150 000
optioner.

Aktieinnehav Hoylu:
10 503 645 aktier
genom TTC Invest AS.
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Styrelseledamot
Sedan: 2019

Styrelseledamot
Sedan: 2022

LEDNINGSGRUPP
Ledningsgrupp

•

•
•
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Truls Baklid

Karl Wiersholm

CEÖ
Sedan 2022

Co-Grundare, CFÖ
Sedan 2016

Tidigare uppdrag:
CÖÖ for Hoylu AB.
Vice President, Scala,
Managing Director,
VirtualWorks,
Managing Director, ayfie
Group.

Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot Anoto, Inc.
CFÖ for Anoto Group AB,
Athletic DNA, Inc., Doyenz, Inc.
och Xevo, Inc.

Aktieinnehav Hoylu:
1 333 808 aktier och 200,000
optioner.

Aktieinnehav Hoylu:
293 975 aktier och 800 000
optioner.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Forvaltningsberattelse
Styrelsen och verkstallande direktoren for Hoylu AB (publ.), med organisationsnr 559084-6381, far
harmed avge arsredovisning och koncernredovisning for rakenskapsaret 1 januari 2021 – 31 december
2021.

KONCERNSTRUKTUR
Hoylu AB, med sate i Stockholm, ar moderbolag i koncernen. Utover att utfora koncernovergripande
funktioner till sina dotterbolag innefattar Hoylu AB: s verksamhetsaktiviteter forsaljning och
marknadsforing inom Europa och EMEA.
Hoylu Inc. ar ett helagt dotterbolag till Hoylu AB med sate i USA. Hoylu Inc. har verksamhetskontor i Seattle
och Örlando och ansvarar for Hoylus produkthanterings- och mjukvaruutvecklingsaktiviteter.
Hoylu GmbH ( tidigare w'inspire GmbH) ar ett helagt dotterbolag till Hoylu AB med sate i Österrike. Hoylu
GmbH´s verksamhet ar support och underhall av mjukvaran som Hoylu forvarvade fran w'inspire GmbH.
Hoylu Norge AS ar ett helagt dotterbolag till Hoylu AB med sate i Norge. Hoylu Norge AS´s verksamhet ar
forsaljnings- och marknadsforingsinsatser.
Hoylu Intressenter AB, ar ett helagt dotterbolag med sate i Norrkoping. Hoylu Intresssenter AB´s
verksamhet ar att inneha teckningsoptioner for vidare forsaljning till koncernens medarbetare.
I fortsattningen hanvisar vi till de olika enheter som ingar i Hoylu foretagsstruktur som "Hoylu" eller
"Hoylu Group", om inte annat anges.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Hoylu genomforde en riktad nyemission om cirka 30 MSEK.
Hoylu genomforde en riktad emission av konvertibla skuldebrev motsvarande ett varde av 20,0 MSEK.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Antal emitterade Hoylu-aktier vid arets utgang var 91 743 922. Enligt statistik fran Euroclear Sweden AB
uppgick antalet aktieagare per den 31 december 2021 till 621.
Bolagets storsta aktieagare per den 31 december 2021, var Fougner Invest AS, med ett innehav pa 19.5%
procent av rosterna och kapitalet, Alden AS med ett innehav pa 14.9% procent av rosterna och kapitalet,
och TTC Invest AS med ett innehav pa 11.4% procent av rosterna och kapitalet

ANSTÄLLDA
Hoylu Group hade 44 anstallda per den 31 december 2021. 36 i USA och 8 i EU.
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KOMMENTARER TILL RAPPORTEN PÅ RESULTATRÄKNINGEN
-

Arets nettoomsattning 33,3 MSEK (29,2).

-

Hoylus bruttoresultat for perioden uppgick till 24,7 (20,5) MSEK och bruttomarginalen var 74
procent (70).

-

Kostnader for forsaljning, administration, forskning och ovriga rorelsekostnader exklusive
kostnader relaterade till avskrivningar och valutakursvinster (forluster) for perioden uppgick till
63,7 MSEK (46,4).

-

Hoylu aktiverade utgifter for produktutvecklingsinsatser for Hoylu Connected Workspaces™
uppgaende till totalt 14,2 MSEK (14,1) under perioden.

-

De totala produktutvecklingskostnaderna uppgick under perioden till 17,7 MSEK (15,8). Inklusive
-aktivering uppgick Hoylus utgifter for produktutveckling for perioden till 31,9 MSEK (29,9)
motsvarande 35 (46) procent av de totala rorelsekostnaderna.

-

Resultatet fore avskrivningar (EBITDA) uppgick under perioden till -40,6 MSEK (-22,5).

-

Rorelseresultatet for perioden uppgick till -51,4 MSEK (-29,8).

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN SAMT KASSAFLÖDESANALYS
-

Summa tillgangar vid periodens utgang var 69,8 MSEK (63,5).

-

Summa skulder vid periodens utgang var 41,4 MSEK (15,0). Under 2021 utfardades totalt 20.0
MSEK i nya konvertibla skuldebrev.

-

Eget kapital vid periodens utgang uppgick till 28,4 MSEK (48,6).

-

Kassaflodet fran den lopande verksamheten uppgick under perioden till -36,1 MSEK (-43,1).
Kassaflodet fran investeringsverksamheten under perioden uppgick till -14,6 MSEK (-14,4).
Kassaflodet fran finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 50,0 MSEK (61,7),
inklusive netto fran emissioner om 29,8 MSEK (53,7). Kassaflodet for perioden uppgick till -0,6
MSEK (4,2). Utgaende kassa vid arsskiftet uppgick till 4,3 MSEK (4,9).

PRODUKTUTVECKLING
Hoylus produktutvecklingsinsatser ar inriktade pa att utveckla Hoylu Connected Workspaces™ produkter,
inklusive utvecklingen av branschspecifika moduler som utvecklas i nara samarbete med vara
foretagskunder inom specifika branscher. Hoylu mojliggor synkronisering i realtid samt asynkront arbete i
olika tidszoner, integrering med andra videokonferenslosningar och program som ett team anvander, till
exempel Microsoft Teams..

TVISTER
Under 2019 fick Hoylu en sanktionsavgift om MSEK 2,1, pa grund av overtradelser av EU:s
marknadsmissbruksforordning (Mar), vilket bolaget reserverade for i balansrakningen per 31 december
2019. Hoylu har overklagat beslutet hos Forvaltningsratten. Ett avslut forvantas ske 2022. Bolaget ar inte
part i nagra andra tvister.

MILJÖ
Hoylu bedriver ingen verksamhet som ar tillstandspliktig. Inget bolag i koncernen ar miljocertifierad.
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LIKVIDITET OCH FINANSIELLA RISKER
Hoylus likvida tillgangar, som kassa och bankkonton, uppgick vid utgangen av 2021 till 4,3 MSEK.
I februari och mars 2022 genomforde Hoylu nyemissioner av konvertibla skuldebrev som resulterade i
ytterligare likvida medel om cirka 15,0 MSEK samt cirka 0,8 MSEK, totalt 15,8 MSEK.
I maj 2022 genomforde Hoylu nyemissioner av konvertibla skuldebrev som resulterade i ytterligare likvida
medel om cirka 7,1 MSEK, och tog ett lan pa 3,0 MSEK.
Baserat pa erfarenheter fran finansieringsinsatser under de senaste tolv manaderna anser Hoylus styrelse
och ledning att det finns goda mojligheter att sakerstalla ytterligare finansiering vid behov. Med hansyn till
den tillkommande finansieringen under maj, kassabehallningen per dagen for denna rapport och det
forbattrade kassaflodet fran den lopande verksamheten ar det den verkstallande ledningens och styrelsens
uppfattning att existerande likvida tillgangar och det budgeterade kassaflodet fran den lopande
verksamheten forvantas vara tillrackligt for Hoylus verksamhet under de kommande tolv manaderna. Vid
upprattandet av budget for kassaflodet kravs vasentliga bedomningar och uppskattningar av
foretagsledningen och styrelsen da denna baseras pa framtida kostnadsbesparingar och intakter som annu
inte avser befintliga order. En osakerhet foreligger saledes i bolagets framtida finansieringsbehov och om
de budgeterade kassaflodena inte skulle infrias kan ytterligare finansiering vara nodvandigt.

VALUTAEXPONERING
Hoylu bedriver huvudsakligen sin forsaljning internationellt och majoriteten av faktureringen sker i EUR
och USD och Hoylus kostnader ar i SEK, USD och EUR. Marginaler och resultat ar kansliga for
valutafluktuationer, framst mot euron och amerikanska dollar dar bolaget har storre delen av sina
intakter.Enligt Hoylu’s valutapolicy sker inte nagon valutasakring, framst for att det ar svart att forutsaga
kassaflodesbehovet i aktuella valutor .
Ar 2021 var 11 procent av de totala intakterna i EUR, 87 procent i USD, och och 2 procent i NÖK.

KREDITRISKER
Den finansiella kreditrisken hanteras som en del av Hoylus finanspolicy och avdrag for befarade
kundforluster har gjorts per balansdagen, vilket ytterligare framgar av not 3.

FÖRSÄKRINGSRISKER
Hoylus forsakringsskydd granskas arligen med avseende pa traditionell foretagsforsakring for egendom,
ansvar, resor m.m.

PERSONALPOLICY
For att realisera Hoylus affarsideer, forlitar vi oss pa en ma ngd kompetenta medarbetare som helhjartat ar
engagerade i sitt arbete och som har en god forstaelse for kommunikation mellan manniskor fran olika
kulturer och bakgrunder. Vi stravar efter att ta till vara alla medarbetares kompetenser pa basta mojliga
satt. Ingen anstalld skall under nagra som helst omstandigheter diskrimineras. Hoylu tillampar en tydlig
7
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policy for jamstalldhet, lika mojligheter och diskriminering. Hoylu uppmuntrar starkt en miljo av respekt
och arlighet, med oppen och tydlig kommunikation mellan alla parter som ar involverade i Hoylus
verksamhet.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ersattning till VD och ledande befattningshavare 2021 framgar av not 6, ”Loner och andra ersattningar till
anstallda”.

Ersattningsniva

och

ersattningsstruktur

for

ledande

befattningshavare

ska

vara

marknadsmassig. Den totala ersattningen ska vara en avvagd blandning av fast lon, rorlig ersattning,
pensions- och sjukformaner, eventuella ovriga formaner samt villkor vid uppsagning och avgangsvederlag.
Ersattningen kan aven innehalla aktierelaterade langsiktiga incitamentsprogram. Styrelsen har foreslagit
till arsstamman att riktlinjerna for ersattning till ledande befattningshavare forblir oforandrade ar 2022.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Forslag till vinstdisposition av ackumulerat resultat i moderbolaget:
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RESULTATRÄKNING
Resultatrakning
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BALANSRÄKNING
Balansrakning

10

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflodesanalys
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Forandringar i eget kapital
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisnings- och varderingsprinciper
NOT 1

HOYLU KONCERNEN

Hoylu AB, med sate i Malmo, Skane, ar moderbolag I koncernen. Utover att utfora koncernovergripande
funktioner till sina dotterbolag innefattar Hoylu AB:s verksamhetsaktiviteter forsaljning och
marknadsforing inom Europa och EMEA.
Hoylu, Inc. Ar ett helagt dotterbolag till Hoylu AB med sate i USA. Hoylu, Inc. Har verksamhetskontor i Los
Angeles,

Seattle

och

Örlando

och

ansvarar

for

Hoylus

produkthanterings-

och

mjukvaruutvecklingsaktiviteter samt Hoylus forsaljnings- och marknadsforingsinsatser i Amerika och
APAC.
Hoylu GmbH (s.k w’inspire GmbH) ar ett helagt dotterbolag till Hoylu AB med sate i Österrike. Hoylu GmbH
forvaltar stod och underhall av mjukvaran Hoylu forvarvad fran w’inspire GmbH.
Hoylu Norge AS, ar ett helagt dotterbolag till Hoylu AB med sate i Norge och ansvarar for Hoylus
forsaljnings- och marknadsforingsinsatser.
Hoylu Intressenter AB, ar ett helagt dotterbolag med sate i Norrkoping. Hoylu Intresssenter AB funktion ar
endast att halla personal och teckningsoptioner.

NOT 2

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens och moderbolagets finansiella rapporter har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 (K3)
Arsredovisningen och koncernarsredovisningen har godkants for utfardande av styrelsen och VD den 20
maj 2022. Koncernens rapport over resultatrakning och rapport over finansiell stallning, samt
moderbolagets resultatrakning och balansrakning, ar foremal for faststallelse av bolagsstamman den 10
juni 2022.

TILLÄMPADE VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgangar och skulder ar redovisade till historiska anskaffningsvarden. Moderbolagets redovisningsvaluta,
svenska kronor (SEK), ar ocksa rapportvaluta for koncernen.
Nedan foljer en sammanfattning av de redovisningsprinciper som anvands av koncernen.
Redovisningsprinciperna har, med de undantag som beskrivs, tillampats konsekvent for samtliga
redovisade perioder i koncernens finansiella rapporter.
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REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNREDOVISNINGEN.
KONCERNREDOVISNINGEN
I koncernredovisningen konsolideras Hoylu AB och alla dotterbolagens verksamheter fram till och med den
31 december 2021. Dotterbolag ar alla bolag i vilka Hoylu AB har ratten att utforma foretagets finansiella
och operativa strategier i syfte att erhalla ekonomiska fordelar. Hoylu AB uppnar och utovar bestammande
inflytande genom att inneha over halften av rosterna. Aven foretag for sarskilt andamal konsolideras om
Hoylu AB har ett bestammande inflytande, oavsett om det finns en agarandel eller inte. Alla dotterbolag
samma balansdag som moderbolaget forutom Hoylu GmbH som har balansdag den 30 juni, dock har alla
bolag konsoliderats per den 31 december och tillampar Hoylu AB:s varderingsprinciper.
Koncernredovisningen upprattas i svenska kronor, som ocksa ar Hoylu AB:s redovisningsvaluta. Resultat
for dotterbolag som forvarvats eller avyttrats under aret redovisas fran det datum forvarvet alternativt till
det datum avyttringen trader i kraft, enligt vad som ar tillampligt.

ELIMINERING AV KONCERNINTERNA TRANSAKTIONER
Alla interna transaktioner inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Interna transaktioner avser
intern forsaljning, orealiserade internvinster och interna mellanhavanden.

FÖRVÄRVSMETOD
Hoylu tillampar forvarvsmetoden vid redovisning av rorelseforvarv, innebarande att det redovisade vardet
av Hoylu AB:s andelar i koncernforetag elimineras genom att avraknas mot dotterforetagets egna kapital
vid forvarvet.
Hoylu AB upprattar en forvarvsanalys per forvarvstidpunkten for att identifiera Hoylus anskaffningsvarde,
dels andelarna, dels for dotterforetagens tillgangar, avsattningar, och skulder. Rorelseforvarvet redovisas i
koncernen fran och med forvarvstidpunkten.

GOODWILL
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvardet for ett rorelseforvarv och det verkliga vardet
av forvarvade tillgangar, skulder och ansvarsforbindelser.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet gors linjart over den beraknade nyttjandeperioden.
Avskrivning paborjas nar tillgangen kan anvandas. Nyttjandeperioden omprovas per varje balansdag.
Foljande nyttjandeperioder anvands:
Materiella tillgangar:

3-5 ar

Balanserade utvecklingsutgifter:

5 ar

Goodwill:

10 ar
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Goodwill skrivs for narvarande av over langre tid an 5 ar, da den hanfor sig till ett strategiskt forvarv som
forvantas generera ekonomiska fordelar under en langre tid.

OMRÄKNING AV UTLANDSVERKSAMHETER
Vid konsolidering omraknas tillgangar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmassiga over- och
under varden, till SEK enligt balansdagens kurs. Intakter och kostnader omraknas till SEK enligt en
genomsnittlig kurs under rapportperioden vilket utgor en approximation av transaktionskursen.
Valutakursdifferenser som uppstar vid omrakning av utlandsverksamheten redovisas i eget kapital.

VÄRDERINGSPRINCIPER RESULTATRÄKNINGEN
INTÄKTER
Intakter uppkommer fran forsaljningen av varor och utforandet av tjanster och redovisas i posten
Nettoomsattning. Intakter varderas till det verkliga vardet av det som erhallits eller kommer att erhallas
for varor som levererats och tjanster som utforts, d.v.s. till forsaljningspris exklusive handelsrabatter,
mangdrabatter och liknande prisavdrag samt mervardeskatt.
Koncernens intakter bestar i huvudsak av forsaljning av Hoylu Connected Workspaces™ ar en mjukvara
som tjanst (Software as a Service) som saljs direkt och via aterforsaljare, Hoylu Wall ar hardvara som ocksa
saljs direkt och via aterforsaljare, och mjukvaruprojekt och professionella tjanster.

FÖRSÄLJNING AV VAROR
Forsaljningen av varor redovisas nar Hoylu har overfort de vasentliga risker och formaner som ar
forknippade med varornas agande till kunden, varorna har levererats till kund och de utgifter som
uppkommer till foljd av transaktionen kan beraknas pa ett tillforlitligt satt. Koncernen har inte nagra
intakter fran forsaljning av varor med betydande serviceforpliktelser.

MJUKVARA SOM TJÄNST (SOFTWARE AS A SERVICE)
Hoylu saljer nyttjanderatten av koncernens egenutvecklade programvara som anvands for brainstorming,
samarbete och visualisering. Hoylu ager servern som hanterar programvaran och programvaran nas
elektroniskt via Internet. Under licensperioden ansvarar Hoylu for att gora de uppgraderingar som ar
nodvandiga for att forbattra programvaran samt bidra med teknisk support. Uppgradering ska
tillhandahallas nar och dar den behovs under avtalsperioden, och darmed anses kriteriet for att redovisa
intakter over tid vara uppfyllt.

FÖRSÄLJNING AV MJUKVARUPROJEKT OCH PROFESSIONELLA TJÄNSTER
Intakter fran forsaljning av mjukvaruprojekt och professionella tjanster pa lopande rakning redovisas som
intakt i den period arbetet utfors och material levereras eller forbrukas.
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VÄRDERINGSPRINCIPER BALANSRÄKNINGEN
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anlaggningstillgangar varderas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade av- och
nedskrivningar. Anskaffningsvardet inkluderar inte laneutgifter.

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER
Hoylu bedriver utvecklingsprojekt for att utveckla koncernens kommersiella produkter Hoylu Connected
Workspaces™. Utgifter som ar direkt hanforliga till ett utvecklingsprojekts utvecklingsfas redovisas som
immateriell anlaggningstillgang forutsatt att de uppfyller foljande krav:

-

Det ar tekniskt mojligt att fardigstalla tillgangen sa att den kan anvandas eller saljas

-

Hoylu har for avsikt att fardigstalla tillgangen och att anvanda eller salja den.

-

Hoylu har forutsattningar att anvanda eller salja tillgangen.

-

Det ar sannolikt att tillgangen kommer att generera framtida ekonomiska fordelar

-

Det finns tillrackliga resurser att fardigstalla tillgangen och anvanda eller salja den.

-

Utvecklingsutgiften kan matas pa ett tillforlitligt satt.

Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier for aktivering kostnadsfors nar de uppkommer.
Anskaffningsvardet for balanserade utgifter inkluderar utgifterna for tillgangens framtagande. Direkt
hanforliga utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingen samt direkta
utgifter for externa konsulter.
Foretaget beraknar hanforliga personalkostnader genom att folja upp nedlagda timmar per
utvecklingsprojekt. Utgift per mantimme varderas till faktisk manadslon samt uppskattad lonebikostnad
inklusive pension omraknad till timbasis.
Efter

forsta

redovisningstillfallet

redovisas

internt

upparbetade

immateriella

tillgangar

till

anskaffningsvarde efter avdrag for ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade
nedskrivningar.

Bedomd

nyttjandetid

uppgar

till

5

ar.

Bedomda

nyttjandeperioder

och

avskrivningsmetoder omprovas minst i slutet av varje rakenskapsar, effekten av eventuella andringar i
bedomningar redovisas framatriktat.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anlaggningstillgangar redovisas initialt till anskaffningsvarde eller tillverkningskostnader
inklusive utgifter for att fa tillgangen pa plats och i skick for att kunna anvandas enligt intentionerna med
investeringen. I anskaffningsvardet ingar inkopspriset och andra direkt hanforliga utgifter sasom utgifter
for leverans, hantering, installation, montering och konsulttjanster.
Materiella anlaggningstillgangar varderas darefter till anskaffningsvardet minskat med ackumulerade avoch nedskrivningar.
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PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Per varje balansdag gors en bedomning av om det foreligger nagon indikation pa att ett tillgangsvarde ar
lagre an dess redovisade varde. Finns en sadan indikation beraknas tillgangens atervinningsvarde. Öm
atervinningsvardet understiger redovisat varde gors en nedskrivning som kostnadsfors.

BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNING
Immateriella och materiella anlaggningstillgangar tas bort vid utrangering eller avyttring eller nar inte
framtida ekonomiska fordelar vantas fran anvandning, utrangering eller avyttring av tillgangen eller
komponenten.
Nar immateriella och materiella anlaggningstillgangar avyttras bestams realisationsresultatet som
skillnaden mellan forsaljningspriset och tillgangens redovisade varde och redovisas i resultatrakningen i
nagon av posterna Övriga rorelseintakter eller ovriga rorelsekostnader.

LEASING
Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingaende, antingen som finansiell eller operationell. Samtliga
leasingavtal inom Hoylu klassificeras som operationell leasing och leasingavgifterna kostnadsfors linjart
over leasingperioden,

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Monetara poster i utlandsk valuta raknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som
uppkommer redovisas i resultatrakningen. Valutakursvinster och -forluster avseende rorelserelaterade
fordringar och skulder i utlandsk valuta redovisas i posterna Övriga rorelseintakter och Övriga
rorelsekostnader..

Övriga

valutakursvinster

och

-forluster

redovisas

under

rubriken

Valutakursvinst/valutakursforlust bland finansiella poster.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Koncernens finansiella instrument bestar huvudsakligen av kortfristiga fordringar, likvida medel,
langfristiga fordringar, finansiella investeringar, rantebarande skulder och kortfristiga skulder.

UTGIVNA KONVERTIBLA SKULDEBREV
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att motparten utnyttjar sin option att konvertera
fordringsratten till aktier. Konvertibla skuldebrev redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument
uppdelat pa en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent.
Vid emissionstidpunkten varderas skuldkomponenten till det verkliga vardet for en liknande skuld som
saknar

ratt

till

konvertering

eller

har

en

liknande

egetkapitalkomponent.

Vardet

pa

egetkapitalkomponenten beraknas som skillnaden mellan emissionslikviden da det konvertibla
skuldebrevet gavs ut och det verkliga vardet av skuldkomponenten vid emissionstidpunkten.
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Egetkapitalkomponenten redovisas som ovrigt tillskjutet kapital. Efter emissionstidpunkten redovisas
skuldkomponenten till upplupet anskaffningsvarde genom tillampning av effektivrantemetoden. Hoylu har
utifran den ranta mellan 6% och 9% som loper pa skuldebreven bedomt att dessa utgor skuld i sin helhet
varfor vardet pa optionsdelen inte bedomts som vasentligt och darmed inte redovisats.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Koncernen varderar finansiella instrument utifran anskaffningsvardet enligt K3 kapitel 11. En finansiell
tillgang eller finansiell skuld tas upp i rapport over finansiell stallning nar bolaget blir part enligt
instrumentets avtalsmassiga villkor. En fordran tas upp nar bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet
foreligger for motparten att betala, aven om faktura annu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport
over finansiell stallning nar faktura har skickats. Skuld tas upp nar motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet foreligger att betala, aven om faktura annu inte mottagits. Leverantorsskulder tas upp nar
faktura mottagits.
En finansiell tillgang tas bort fran rapport over finansiell stallning nar rattigheterna i avtalet realiseras,
forfaller eller bolaget forlorar kontrollen over dem. Detsamma galler for del av finansiell tillgang. En
finansiell skuld tas bort fran rapport over finansiell stallning nar forpliktelsen i avtalet fullgors eller pa
annat satt utslackts. Detsamma galler for del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgang och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport over
finansiell stallning endast nar det foreligger en legal ratt att kvitta beloppen samt att det foreligger avsikt
att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgangen och reglera skulden. Forvarv
och avyttring av finansiella tillgangar redovisas pa affarsdagen. Affarsdagen utgor den dag da bolaget
forbinder sig att forvarva eller avyttra tillgangen.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel bestar av kassamedel och kortfristiga placeringar. En kortfristig placering klassificeras som
likvida medel om den latt kan omvandlas till kassamedel till ett kant belopp och om den ar utsatt for endast
en obetydlig risk for vardefluktuationer.

LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR
Lanefordringar och kundfordringar ar finansiella tillgangar som inte ar derivat, med fasta eller faststallbara
betalningar som inte ar noterade pa en aktiv marknad. Dessa tillgangar varderas till upplupet
anskaffningsvarde med hjalp av effektivrantemetoden, med avdrag for eventuella nedskrivningar.
Kundfordringarnas forvantade loptid ar dock kort, varfor redovisning sker till nominellt belopp utan
diskontering.

VARULAGER
Varulager, bestaende av fardiga produkter samt kritiska komponenter, har varderats till det lagsta av
anskaffningsvardet enligt forst-in, forst-ut principen (FIFÖ) respektive nettoforsaljningsvarde (lagsta
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vardets princip). Anskaffningsvardet inkluderar utgifter som uppkommit vid forvarvet av lagertillgangarna
och transport av dem till deras nuvarande plats och skick.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR
Ersattningar till anstallda i form av loner, bonus, betald semester, betald sjukfranvaro m m samt pensioner
redovisas i takt med intjanandet. Kortfristiga ersattningar till anstallda, exempelvis loner,
semesterersattningar och bonus, ar ersattningar till anstallda som forfaller inom 12 manader fran
balansdagen det ar som den anstallde tjanat in ersattningen.

ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING
Hoylu tillhandahaller ersattningar efter avslutad anstallning i form av pensioner genom olika
avgiftsbestamda planer. Formansbestamda planer forekommer ej.

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR SOM REGLERAS MED EGETKAPITALINSTRUMENT
Aktierelaterade ersattningar som regleras med egetkapitalinstrument varderas till verkligt varde, exklusive
eventuell inverkan fran icke marknadsrelaterade villkor, vid tilldelandetidpunkten vilket ar den tidpunkt
da foretaget ingar avtal om aktierelaterade ersattningar. Det verkliga vardet som faststalls vid
tilldelandetidpunkten redovisas som en kostnad med motsvarande justering i eget kapital fordelat over
intjanandeperioden, baserat pa koncernens uppskattning av det antal aktier som forvantas bli inlosbara.
Verkligt varde har beraknats genom att tillampa Black-Scholes varderingsmodell. Sociala avgifter hanforliga
till de aktierelaterade ersattningarna periodiseras pa samma satt som kostnaden for de tjanster som erhalls
och skulden omvarderas vid varje bokslutstidpunkt fram tills dess att den ar reglerad.
For de optionsprogram som anges i Not 6 hanforliga till 2019 och 2021, och utifran bedomningen av verkligt
varde har inte dessa bedomts ha nagon vasentlig paverkan och darmed har inte nagon kostnad och
motsvarande justering av eget kapital redovisats.

EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Alla transaktioner med Hoylu AB’s agare redovisas separat i eget kapital.

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR
AVSÄTTNINGAR
Avsattningar for produktgarantier, legala processer, forlustkontrakt eller andra krav redovisas nar Hoylu
har en legal eller informell forpliktelse till foljd av en intraffad handelse, det ar sannolikt att ett utflode av
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resurser kommer att kravas for att reglera forpliktelsen och beloppet kan uppskattas pa ett tillforlitligt satt.
Tidpunkten eller beloppet for utflodet kan fortfarande vara ovisst.
Avsattningar redovisas inte for utgifter som hor samman med den framtida verksamheten.
Avsattningar varderas initialt till den basta uppskattningen av det belopp som kravs for att reglera den
befintliga forpliktelsen, baserat pa de mest tillforlitliga uppgifter som finns tillgangliga pa balansdagen.
Avsattningar diskonteras till sina nuvarden dar pengars tidsvarde ar vasentligt.
Eventuell gottgorelse som Hoylu ar sa gott som saker pa att kunna erhalla av en extern part, avseende
forpliktelsen, redovisas som en separat tillgang. Denna tillgang kan dock inte overstiga beloppet for den
hanforliga avsattningen.
Avsattningen tas endast i ansprak for de utgifter som avsattningen ursprungligen var avsedd for.
Avsattningen omprovas varje balansdag. Justeringar redovisas i resultatrakningen.

STATLIGA BIDRAG
Ett offentligt bidrag som inte ar forenat med krav pa framtida prestation ska enligt K3 punkt 24.3 redovisas
som intakt nar villkoren for att fa bidraget uppfyllts
I enlighet med BFNAR 2022:1 far stod till foljd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har
redovisas som intakt det rakenskapsar som stodet hanfor sig till om det nar arsbokslutet, arsredovisningen
eller koncernredovisningen avges:

-

stodet grundas pa en forfattning som ar utfardad nar arsbokslutet, arsredovisningen eller
koncernredovisningen upprattas, och

-

foretaget vid samma tidpunkt bedomer att det med rimlig sakerhet kommer att uppfylla villkoren for
stodet och med rimlig sakerhet kommer att erhalla stodet.

INKOMSTSKATTER
Inkomstskatt utgors av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i
resultatrakningen utom da en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid aven tillhorande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
kvittas i de fall det finns en legal kvittningsratt.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt ar skattekostnaden for innevarande rakenskapsar som avser arets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare rakenskapsars inkomstskatt som annu inte redovisats. Aktuell skatt varderas till det
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som galler pa balansdagen och
nuvardesberaknas inte.
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UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt ar inkomstskatt for skattepliktigt resultat avseende framtida rakenskapsar till foljd av
tidigare transaktioner eller handelser.
Uppskjuten skatt beraknas med hjalp av balansrakningsmetoden pa samtliga temporara skillnader, dvs.
Skillnader mellan de redovisade vardena for tillgangar och skulder och deras skattemassiga varden samt
skattemassiga underskott.
Ingen avsattning gors for uppskjuten skatt pa temporara skillnader som hanfor sig till innehav i
dotterforetag eftersom Hoylu kan styra tidpunkt for aterforing av de temporara skillnader och en sadan
aterforing inte kommer ske inom en overskadlig framtid. Ingen avsattning gors dock for uppskjuten skatt
vid den forsta redovisningen av goodwill.
Forandring av uppskjuten skatt redovisas i resultatrakningen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas for alla avdragsgilla temporara skillnader och for mojligheten att i
framtiden anvanda outnyttjade forlustavdrag.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder varderas baserat pa hur Hoylu forvantar sig att
atervinna/reglera det redovisade vardet pa motsvarande tillgang/skuld. Vardering gors utan diskontering
och enligt de skattesatser och skatteregler som ar beslutade pa balansdagen. En uppskjuten skattefordran
varderas till hogst det belopp som sannolikt kommer att atervinnas baserat pa innevarande eller framtida
skattepliktiga resultat vilket omprovas per varje balansdag. Uppskjutna skattefordringar redovisas i
balansrakningen endast i den utstrackning att det finns faktorer som overtygande talar for att tillracklig
skattepliktig overskott kommer att finnas i framtiden.

REDOVISNING AV KASSAFLÖDE
Kassaflodesanalyser upprattas enligt indirekt metod, vilken innebar att resultat efter finansiella poster
justeras for transaktioner som inte medfort in- eller utbetalningar under perioden samt for eventuella
intakter och kostnader som hanfors till investeringsverksamhetens kassafloden.

UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE
Vad galler transaktioner med narstaende hanvisas till Not 6 ” Loner och ersattningar”. Nagra andra
narstaendetransaktioner har inte forekommit.
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Väsentliga bedomningar och uppskattningar
NOT 3 VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR OCH OSÄKERHET I UPPSKATTNINGEN
Nar finansiella rapporter upprattas maste styrelsen och den verkstallande direktoren i enlighet med
tillampade redovisnings- och varderingsprinciper gora vissa uppskattningar, bedomningar och antaganden
som paverkar redovisning och vardering av tillgangar, avsattningar, skulder, intakter och kostnader. De
omraden dar sadana uppskattningar och bedomningar kan ha stor betydelse for Hoylu, och som darmed
kan paverka resultat- och balansrakningarna i framtiden, beskrivs nedan.
Foljande ar betydande bedomningar som har gjorts vid tillampning av de av Hoylus redovisningsprinciper
som har den mest betydande effekten pa de finansiella rapporterna.

AKTIVERING OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
UTVECKLINGSFASEN
Fordelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt avseende Hoylu
Connected Workspaces™ och bestamning av huruvida kraven for aktivering av utvecklingsutgifter ar
uppfyllda kraver bedomningar.

Efter aktivering overvakas huruvida redovisningskraven for

utvecklingskostnader uppfylls aven fortsattningsvis och om det finns indikationer pa att de aktiverade
utgifterna kan vara utsatta for en vardenedgang.
Hoylu innehar balanserade utvecklingsutgifter som annu inte fardigstallts. Sadana utvecklingsutgifter
nedskrivningsprovas arligen. For att kunna gora detta maste uppskattning goras av framtida kassafloden
hanforliga till tillgangen eller den kassagenererande enhet som tillgangen ska hanforas till nar den ar
fardigstalld. En lamplig diskonteringsranta ska ocksa bestammas for att kunna diskontera dessa beraknade
kassafloden. Bestammande av diskonteringsranta ar alltid behaftat med betydande bedomningar.
For

att

bedoma

nedskrivningsbehovet

beraknas

atervinningsvardet

for

varje

tillgang

eller

kassagenererande enhet baserat pa forvantade framtida kassaflode och med anvandning av en lamplig
ranta for att kunna diskontera kassaflodet. Ösakerheter ligger i antaganden om framtida kassaflode och
faststallande av en lamplig diskonteringsranta. Diskonteringsrantan som anvands for berakningen uppgar
till 35%. Nedskrivningsprovningarna har inte medfort nagra nedskrivningar under 2021 eller 2020.
Koncernledningen bedomer att rimligt mojliga forandringar i dessa variabler (antaganden) i berakningarna
inte skulle ha sa stora effekter att de var och en for sig skulle reducera atervinningsvardet till ett varde som
ar lagre an det redovisade vardet.

NYTTJANDEPERIODER FÖR AVSKRIVNINGSBARA TILLGÅNGAR
Per varje balansdag gors en genomgang av gallande bedomningar av nyttjandeperioder for
avskrivningsbara tillgangar. Ösakerheten i dessa bedomningar beror pa teknisk inkurans som kan forandra
anvandningen av tillgangen ifraga.
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REDOVISNING AV UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR
Bedomningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras pa en bedomning
av sannolikheten av Hoylus framtida skattepliktiga intakter mot vilka uppskjutna skattefordringar kan
utnyttjas. Dessutom kravs vasentliga overvaganden vid bedomning av effekten av vissa rattsliga och
ekonomiska begransningar eller osakerheter i olika jurisdiktioner.
Da Hoylu historiskt redovisat forluster har styrelsen beslutat att redovisa en uppskjuten skattefordran forst
nar overtygande bevis foreligger och som styrker att det ackumulerade taxerade underskottet kan avraknas
mot framtida skattepliktiga overskott.
Per bokslutet 2021 uppgar de ackumulerade underskottsavdragen i koncernen till 188 MSEK.

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar varderas till det kassaflode som forvantas inflyta till foretaget. Darmed gors en detaljerad
och objektiv genomgang av alla utestaende belopp pa balansdagen.
Reserven for osakra kundfordringar baseras pa en bedomning om kundernas betalningsformaga och ar
med naturlighet svara att uppskatta. I samband med att arsredovisningen upprattas gors en sarskild
provning av koncernens kundfordringar, vilket sker post for post.
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NOTER
Noter
NOTER TILL RESULTATRÄKNING
NOT 4

MEDELTALET ANSTÄLLDA

NOT 5

KÖNSFÖRDELNING

Av styrelsens 4 ledamoter ar 4 man.
Av 2 ledande befattningshavare inklusive VD ar 2 man.

NOT 6

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

2019 ÅRS OPTIONSPROGRAM
De anstallda samt nagra konsulter har tilldelats optioner i Hoylu AB. En tredjedel av optionerna har en
intjanandeperiod mot slutet av varje kalenderaren: 31/12/2020, 31/12/2021, och 31/12/2022.
Öptionerna har ett losenpris pa 7 SEK och kan losas in under perioden med start den 1:a januari 2023 fram
till den 30 juni 2023, villkorat att optionsinnehavaren kvarstar i tjanst eller ar kontraktuellt knuten till
Hoylu per dagen da respektive intjaning sker.
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NOTER
Total 62 000 optioner ar utstallda (jamfort med 120 000 per 31 december 2020) varav 0 har tilldelats VD
och 0 har tilldelats medlemmar i ledningsgruppen. Anledningen till minskningen av antalet optioner
jamfort med tidigare ar att nagra av de anstallda slutade.

2020 ÅRS OPTIONSPROGRAM
De anstallda samt nagra konsulter har tilldelats optioner i Hoylu AB. En tredjedel av optionerna har en
intjanandeperiod mot slutet av varje kalenderar en: 31/12/2021, 31/12/2022, och 31/12/2023.
Öptionerna har ett losenpris pa 2.20 SEK och kan losas in under perioden med start den 1:a januari 2024
fram till den 30 juni 2024, villkorat att optionsinnehavaren kvarstar i tjanst eller ar kontraktuellt knuten
till Hoylu per dagen da respektive intjaning sker.
Total 7 080 000 optioner ar utstallda (jamfort med 7 868 333 per 31 december 2020) varav 1 600 000 har
tilldelats VD, 1 800 000 har tilldelats medlemmar i ledningsgruppen, 150 000 har tilldelats styrelsens
ordforande, och 200 000 har tilldelats ovriga styrelseledamoter. Anledningen till minskningen av antalet
optioner jamfort med tidigare ar att nagra av de anstallda slutade

2021 ÅRS OPTIONSPROGRAM
De anstallda samt nagra konsulter har tilldelats optioner i Hoylu AB. En tredjedel av optionerna har en
intjanandeperiod mot slutet av varje kalenderar en: 31/12/2022, 31/12/2023, och 31/12/2024.
Öptionerna har ett losenpris pa 5.31 SEK och kan losas in under perioden med start den 1 januari 2025
fram till den 30 juni 2025, villkorat att optionsinnehavaren kvarstar i tjanst eller ar kontraktuellt knuten
till Hoylu per dagen da respektive intjaning sker.
Totalt 1 399 984 optioner ar utstallda, varav 0 har tilldelats VD, 0 har tilldelats medlemmar i
ledningsgruppen, 0 har tilldelats styrelsens ordforande, och 0 har tilldelats ovriga styrelseledamoter
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NOTER
NOT 7

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

NOT 8

AVSKRIVNINGAR

NOT 9

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER
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NOTER
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
NOT 10

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER

Hoylu kapitaliserar kostnader som direkt hanfor sig till utvecklingsfasen for en ny produkt.

NOT 11

GOODWILL

Hoylu forvarvade Goodwill till foljd av foljande transaktioner:
December 2016

W’inspire GmbH (2 038 KSEK)

Mars 2017

Creative Minds LLC (2 000 KSEK)

April 2017

Inkramsforvarv Huddlewall-verksamheten (4 919 KSEK).

Var och en av dessa forvarv ar grundlaggande och av yttersta vikt for Hoylus affarsverksamhet som
forvantas ge Hoylu betydande fordelar i mer an 10 ar, vilket innebar att Hoylu tillampar en
nyttjandeperiod pa 10 ar for namnda Goodwill.
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NOTER
NOT 12

PROGRAMVARA

NOT 13

HEMSIDA

NOT 14

ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
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NOTER
NOT 15

NOT 16

INVENTARIER

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Foljande dotterbolag ingar i koncernen:

NAME

SÄTE

ORG.NUMMER

ANTAL
ANDELAR

REDOVISAT
VÄRDE

Hoylu, Inc.

USA

100%

904

Hoylu GmbH
(aka w’inspire GmbH)

Österrike

100%

11 466

Hoylu Intressenter AB

Sverige

100%

50

Hoylu Norge AS

Norge

100%

1 710

Total

29

559116-2606

14 130

NOTER
NOT 17

30

EGET KAPITAL- MODERBOLAG

NOTER
NOT 18

RESULTATDISPOSITION

Foljande resultatdisposition skall behandlas av arsstamman

NOT 19

KONVERTIBLA SKULDEBREV

Övriga Noter
NOT 20

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

I februari och mars 2022 genomforde Hoylu nyemissioner av konvertibla skuldebrev som resulterade i
ytterligare likvida medel om cirka 15,0 MSEK samt cirka 0,8 MSEK, totalt 15,8 MSEK.
I maj 2022 genomforde Hoylu nyemissioner av konvertibla skuldebrev som resulterade i ytterligare likvida
medel om cirka 7,1 MSEK, och .tog ett lan pa 3,0 MSEK.
Styrelsen for Hoylu AB utsag Truls Baklid till ny VD for bolaget.
Kriget i Ukraina har haft en nominell inverkan pa forsaljningen av HoyluWalls pa grund av de sanktioner
som infordes mot ryska kunder som Polymedia.
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UNDERSKRIFTER
Underskrifter
Arsredovisningen och koncernredovisningen har, som tidigare namnts, godkants for utfardande av
styrelsen den 20 maj 2022. Rapport over totalresultat for koncernen, rapport over finansiell stallning for
koncernen samt moderbolagets resultat- och balansrakning blir foremal for faststallelse pa arsstamman
den 10 juni 2022.

Stockholm 20 maj 2022

Johan Lindqvist
Styrelseordförande

Hans Othar Blix
Styrelseledamot

Var revisionsberattelse har lamnats 20 maj 2022
Deloitte AB

Henrik Ekström
Auktoriserad revisor
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Reidar Fougner
Styrelseledamot

Fredrik Urbanksi
Styrelseledamot

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Hoylu AB
organisationsnummer 559084-6381

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Hoylu AB för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet
om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamheten på
förvaltningsberättelsen där det framgår att
koncernen redovisar en förlust för 2021 om 52 324
kSEK med kassaflöde före finansiering om -50 421
kSEK samt till avsnittet om bolagets likviditet och
finansiella risker, av vilken framgår att
företagsledningen och styrelsen bedömer att
existerande likvida tillgångar och det budgeterade
kassaflödet från den löpande verksamheten
förväntas vara tillräckligt för Hoylus verksamhet
under de kommande tolv månaderna. Företagets
bedömning av likviditetsbehov och antagandet om
fortsatt drift kräver väsentliga bedömningar och
uppskattningar av företagsledningen och styrelsen
då dessa baseras på framtida kostnadsbesparingar
och intäkter som ännu inte avser befintliga order.
Om bolaget vid behov inte erhåller ny finansiering
kan det ha en väsentlig påverkan på bolagets
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möjligheter till fortsatt drift. Sammantaget tyder
detta på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor
som kan leda till betydande tvivel om företagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte
modifierat våra uttalanden på grund av detta.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, 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 misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
•

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

•

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

•

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

•

•

utvärderar vi den övergripande
presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra
ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning
HOYLU AB
ORGANISATIONSNUMMER 559084-6381

samt tidpunkten för den. Vi måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Hoylu AB för räkenskapsåret 202101-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Särskild förteckning över lån och säkerheter har
upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i
aktiebolagslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och
koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation och
att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.

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

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

•

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

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

Malmö den 20:e maj 2022
Deloitte AB

Henrik Ekström
Auktoriserad revisor

HOYLU AB
ORGANISATIONSNUMMER 559084-6381

