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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Alla belopp anges i tusentals kronor (KSEK) om inget annat anges. 

 

Verksamheten 

Bolaget bedriver teknikutveckling och applikation inom biomekanisk rörelse- och miljödetektering för industrin och därmed 

förenlig verksamhet. 

 

Företagets säte är Göteborgs kommun, Västra Götalands län. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Året 2021 har präglats av ett intensivt arbete med utvecklingsprojektet som kommer att utgöra basen för Wavr Techs framtida 

intäkter – färdigställandet av Zentnl-plattformen och med den egenutvecklade teknologin. Parallellt har ett viktigt kundprojekt i 

Bolidens gruva i Kankberg genomförts, där Wavr Tech har erhållit värdefulla erfarenheter från en besvärlig arbetsmiljö och som 

ställer höga krav på teknisk funktionalitet.  

 

Parallellt med projekten ovan har ett fokuserat arbete med att rekrytera nya medarbetare, med rätt spetskompetens, inför den 

planerade expansionen av verksamheten, resulterat i lyckade rekryteringar. Samtidigt har Bolaget under 2021 arbetat med att 

systematisera och effektivisera Bolagets interna processer.  

 

Händelser att notera: 

Order från Bolidens gruvverksamhet mottogs i maj 2021 om 350 KSEK och med leverans i september 2021, den första 

kommersiella beställningen av plattformen Zentnl och med tjänsten Safety-as-a-Service. Dom första 20 Zentnl-enheterna 

installerades framgångsrikt i Bolidens gruva Kankberg under tredje kvartalet 2021. 

 

Wavr Tech blev en fullvärdig partner till AI Sweden i början av 2021 och samarbetet är en del av marknadsföringen av Wavr 

Tech som ett expansivt AI-företag. Att vara en fullvärdig partner är en fantastisk nätverksmöjlighet för Wavr Tech, samarbetet 

med AI Sweden genererar affärsmöjligheter och leder till nya partnerskap med större företagskoncerner. 

 

En nyemission slutfördes i april 2021 och där Bolaget tillfördes nytt kapital om totalt 4 512 KSEK. 

 

Wavr Tech fick godkännande av ett Vinnova-UDI-projekt (tillsammans med Rise, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mitsubishi) 

med projektstart i september 2021. Projektet målsättning är att utreda nya applikationsområden för ett proaktivt arbetsmiljöarbete 

och att utforska ny teknik för att proaktivt förbättra arbetsvillkoren hos företag/organisationer såsom Mitsubishi (tidigare Atle 

Trucks), Malmö Kommun och Västra Götalandsregionen (VGR). Arbetsmiljömedicin (AMM) i Lund fungerar som rådgivare till 

medlemmarna i UDI-projektet. 

 

Ett brygglånefinansieringsprogram riktat till Wavr Techs aktieägare, syftande till att finansiera kommersialiseringsfasen och den 

tänkta börsintroduktionsprocessen, beslutades och genomfördes under fjärde kvartalet 2021. Brygglånefinansieringen tillförde 

Bolaget likvida medel om 5 260 KSEK. 

 

Under november 2021 startades arbetet med att förbereda Bolaget för en marknadsnotering på Nasdaq och First North. På en 

extra bolagsstämma december 2021 antogs en ny bolagsordning där Wavr Tech blev ett publikt bolag, samt ett avstämningsbolag. 

Förändringarna var som en del i förberedelserna för marknadsnoteringen av Bolaget. 

 

Under hösten initierades ett projekt för att utveckla Bolagets försörjningskedja av produkter och det första steget blir att etablera 

ett samarbete med en leverantör avseende silikoningjutning av elektronikkretsar. 

 

Patrik Zayas anställdes som Wavr Techs verkställande direktör i maj 2021, Patrik Zayas arbetade innan anställningen på 

konsultbasis utifrån eget bolag som Bolagets VD. 
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Under 2021 uppstod komponentbrist av halvledare som en följd av Coronapandemin, vilket påverkade Bolaget negativt. Som 

följd av komponentbrist försenades leveranser till kund och inköpspriserna ökade markant, vilket resulterade i fördyrade 

produkter.  

 

 

Flerårsjämförelse*       

       

  2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning  486 0 490 7 0 

Balansomslutning  15 657 10 137 9 825 6 043 4 654 

Soliditet (%)  39,3 57,1 9,4 17,5 49,2 

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

       

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

I början av januari begärdes uppskov av ALMI på amorteringar till juni 2022, vilket beviljades. 

 

Anslutning till Euroclear slutfördes under mars 2022 och Bolaget är därmed ett avstämningsbolag. Bolaget har med framgång 

upprättat dokumentation och genomfört legal due diligence som en del i processen att vara börsfähigt. 

 

Arbetet med att notera Bolaget på Nasdaq First North fortgick fram till början av mars 2022. På grund av förändringar i 

omvärlden har möjligheterna att genomföra marknadsnotering kraftigt försvårats varpå det beslutades att skjuta på 

marknadsnoteringen av Wavr Tech. 

 

Wavr Tech uppgraderades till en högre nivå som Microsoftpartner i början av det nya året 2022. Avancemanget till den högre 

partnernivån innebär bättre villkor, tillgång till Microsofts försäljningsorganisation och kommer att bidra positivt till att utveckla 

affärsverksamheten, såsom kostnadseffektiviseringar för Bolagets teknikutveckling och för kund. 

 

Boliden lägger order om 24 abonnemang med leverans i april 2022.  

 

Fortsatt komponentbrist på grund av COVID-19 och svårigheter med leveranskedjan fortsätter åsamka bolaget förseningar i 

tillverkningen av till tjänsterna tillhörande produkter. Besöksrestriktioner hos flera av bolagets samarbetspartners har gällt till och 

med mars månad 2022 vilket även lett till förseningar. 

 

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Wavr Tech befinner sig i en spännande aggressiv utvecklingsfas där Wavr Tech under 2022 kommer utveckla 

kommersialiseringen av Zentnl®Guard. Bolaget ser nya förfrågningar och tidigare kontakter återkommer efter att pandemins 

begränsningar börjar lättas upp. Bolaget är i fortsatt behov av dess ägare och deras stöd för att lyckas med expansion och 

kommersialiseringar. Boliden som tidigare pilotkund och nu abonnemangskund är av stor betydelse då Boliden är ett 

välrenommerat företag och bekräftar bolagets affärsmodell.   

 

Den nu pågående utvecklingen i världen föranlett av kriget i Ukraina skapar osäkerhetsmoment och dessa påverkar Wavr Tech. 

Bristen på komponenter kommer med hög sannolikhet att fortsätta under stor del av verksamhetsåret 2022 och världsekonomin är 

svårbedömd för tillfället. Konsekvenserna av detta är att investeringsviljan minskar och större investeringsbeslut kommer 

sannolikt att skjutas på, vilket påverkar Wavr Techs möjligheter negativt. 

 

En stor utmaning för Bolaget är att etablera en försörjningskedja under 2022 som säkerställer kvalité och leveranstider till kund, 

kombinerat med att Bolaget etablerar en kostnadseffektiv logistik där bolaget gör framsteg och räknar med att under 2022 lagt ut 

all tillverkning på kontrakt. 

 

I november 2021 påbörjades arbetet med att notera Bolaget på Nasdaq First North under 2022 och i samband med noteringen 

Assently: 2a9c2a1968f8cd09def4f9e0b714a9295689ea08ae6ddfb587c72635479f874cb3f6a3b41e4157da58a72f78faa65bdfd23a13c8f5c480350ec4863b0309fcabAssently: 531a9901b0b02ffae7436111a4aacf5f6524985233c8f63118ca1c140fa8da253af78ea33e92c3e30fdcb8b90be17790d86efb59a80c28e0c78dd2c4471c91b3



Wavr Tech AB (publ)   

Org.nr. 559076-8510 

 

4 (13) 

 

skulle Bolaget genomföra en IPO. Till följd av utvecklingen i omvärlden i mars 2022, har Bolagets styrelse tagit beslut om att 

skjuta på den planerade noteringen av Bolaget, vilket ger minskande förutsättningar för Bolaget under det kommande året 2022. 

Bolagets större aktieägare har uttalats sig villiga att stödja Bolaget finansiellt fram till en marknadsnotering av Bolaget och för att 

finansiera kommersialiseringsfasen. 

 

Finansieringsrisk 

Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Vid rapportens 

utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare under de närmaste 12 månaderna.  

 

Bolaget har under 2022 arbetat med att få en finansiering av Bolagets kommande tillväxtresa, inklusive konvertering av upptagna 

brygglån från hösten 2021 genom emittering av nya aktier. Bolaget bedömer att nyemissionen slutförs under juni 2022 och att det 

egna kapitalet tillförs 7 Msek, varav drygt 5 Msek är att hänföra till konvertering av befintliga brygglån. Under våren 2022 

ansökte Bolaget och beviljades ett konvertibellån från Norrlandsfonden om 4 Msek, vilket stärker rörelsekapitalet. Beviljat lån 

från Norrlandsfonden kommer att utbetalas till Bolaget senast i samband med att nyemissionen slutförts, vilket beräknas ske i juni 

2022. 

 

Styrelsens bedömning är att Bolagets prognosticerad kassa per juni 2022 kommer att vara förbrukad inom 6 månader om inte 

ytterligare nytt kapital tillförs. För att säkerställa fortsatt drift och återbetalning av utestående kortfristiga lån så måste en ny 

finansieringslösning komma på plats. 

 

Ledningen har ett fortsatt fokus på kassaflöde och försäljning som tillsammans med planerade projekt och lanseringar ligger till 

grund för en mer robust finansiell situation. 

 

I samband med Wavr Techs expansion fortgår arbetet med att hitta en hållbar finansiering av pågående utvecklingsprojekt och 

ökning av rörelsekapitalet. Ytterligare framgångsrika emissioner, tillsammans med fortsatta effektiviseringsåtgärder, är en 

förutsättning för fortsatt verksamhet i Bolaget. 

 

Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i 

eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att 

sådan finansiering kan erhållas på för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare 

finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta sina verksamheter. Eftersom 

finansiering inte är garanterad för kommande tolvmånadersperiod måste vi upplysa om att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer 

avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade 

verksamheten. Mot bakgrund av ovan planerade åtgärder för att säkra finansiering har rapporten upprättats från antagande om 

fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla finansiering. I en situation 

där den fortsatta driften inte längre kan förutsättas, vilket inte är fallet för Bolaget, föreligger risk för väsentliga 

nedskrivningsbehov av Bolagets tillgångar. 

 

 

Förändringar i eget kapital       

       

   Ej registrerat Fond för utveck- Fritt Summa 

  Aktiekapital aktiekapital lingsutgifter eget kapital eget kapital 

Belopp vid årets ingång  566 91 8 665 -3 537 5 785 

Nyemission  197 -91  4 502 4 608 

Förändring av fond       

för utvecklingsutgifter    3 265 -3 265 0 

Aktierelaterad ersättning     226 226 

Årets resultat     -4 473 -4 473 

Belopp vid årets utgång  763 -- 11 930 -6 547 6 146 
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Resultatdisposition (kronor)       

       

Förslag till behandling av bolagets förlust       

       

Till årsstämmans förfogande står       

balanserad förlust   -24 205 647    

fri överkursfond   22 131 796    

årets förlust   -4 472 859    

   -6 546 710    

Styrelsen föreslår att       

i ny räkning överföres   -6 546 710    

   -6 546 710    

 

 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning    486  0 

Aktiverat arbete för egen räkning    3 264  2 756 

Övriga rörelseintäkter    12  295 

    3 762  3 051 

       

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter    -114  -172 

Övriga externa kostnader    -3 094  -1 953 

Personalkostnader   2 -4 576  -2 447 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
  

 

-37 
 

-2 379 

    -7 821  -6 951 

       

Rörelseresultat    -4 059  -3 900 

       

Resultat från finansiella poster       

Räntekostnader och liknande resultatposter    -414  -165 

    -414  -165 

       

Resultat efter finansiella poster    -4 473  -4 065 

       

Årets resultat    -4 473  -4 065 
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten 
  

3 

11 930 
 

8 666 

    11 930  8 666 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer   4 24  55 

    24  55 

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga fordringar   5 80  80 

    80  80 

       

Summa anläggningstillgångar    12 034  8 801 

       

Omsättningstillgångar       

       

Varulager m.m.       

Råvaror och förnödenheter    372  -- 

    372  -- 

       

 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    51  -- 

Övriga fordringar    253  217 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    210  231 

    514  448 

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    2 737  888 

Summa kassa och bank    2 737  888 

       

Summa omsättningstillgångar    3 623  1 336 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    15 657  10 137 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital    763  566 

Ej registrerat aktiekapital    --  91 

Fond för utvecklingsutgifter    11 930  8 665 

    12 693  9 322 

       

Fritt eget kapital       

Fri överkursfond    22 132  17 630 

Balanserat resultat    -24 206  -17 102 

Årets resultat    -4 473  -4 065 

    -6 547  -3 537 

       

Summa eget kapital    6 146  5 785 

       

Långfristiga skulder   6    

Skulder till kreditinstitut    857  1 163 

Summa långfristiga skulder    857  1 163 

       

 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut    1 578  1 847 

Leverantörsskulder    454  257 

Övriga skulder    5 754  324 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    868  761 

Summa kortfristiga skulder    8 654  3 189 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    15 657  10 137 
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KASSAFLÖDESANALYS 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat    -4 059  -3 900 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    263  2 380 

Erlagd ränta    -154  -165 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital    -3 950  -1 685 

       

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete    -372  -- 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    -66  -57 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    474  -4 974 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -3 914  -6 716 

       

 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
  

3 

-3 264 
 

-2 756 

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer   4 -6  -23 

       

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -3 270  -2 779 

       

 

Finansieringsverksamheten       

Årets nyemission    4 608  8 924 

Upptagna långfristiga lån    5 260  1 500 

Amortering långfristiga lån    -835  -1 074 

       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    9 033  9 350 

       

Förändring av likvida medel    1 849  -145 

Likvida medel vid årets början    888  1 033 

       

Likvida medel vid årets slut    2 737  888 
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NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

  

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

koncernredovisning (K3). 

       

 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

       

 

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till dom belopp varmed dom beräknas inflyta. 

       

 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

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

       

 

 Intäktsredovisning 

 Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 

lämnade rabatter. 

       

 

 Materiella anläggningstillgångar 

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 

inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

       

    Antal år   

            Inventarier, verktyg och installationer    5   

 

 Immateriella anläggningstillgångar 

 Immateriella 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. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings prövas årligen. Följande 

nyttjandeperioder tillämpas: 

       

 Ingen avskrivning sker 2021 då produkten ännu ej är färdigutvecklad. 

 

 Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 

 Aktiveringsmodellen 

 Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som 

uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa 

den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja 

tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller 

säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 

eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under 

dess utveckling. 

I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en 
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lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader. 

       

 

 Varulager 

 Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 

Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 

har tagits till inkurans. 

       

 

 Inkomstskatt 

 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

       

 

 Nedskrivningar 

 När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 

Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till 

återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer 

där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 

       

 

 Kassaflödesanalys 

 Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medfört in- eller utbetalningar. 

 

Som likvida medel klassificerar Bolaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 

kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre 

månader från anskaffningstidpunkten. 

       

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 2 Medelantal anställda    2021  2020 

        

 Medelantal anställda       

 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda       

 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       

        

 Medelantal anställda har varit       

 Kvinnor    1,0  0,2 

 Män    5,8  4,8 

 Totalt    6,8  5,0 
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Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
   

2021-12-31 
 

2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    10 999  8 242 

 Internt utvecklade tillgångar    3 264  2 757 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    14 263  10 999 

 Ingående nedskrivningar    -2 333  -- 

 Årets nedskrivningar    --  -2 333 

 Utgående ackumulerade nedskrivningar    -2 333  -2 333 

 Utgående redovisat värde    11 930  8 666 

        

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    253  230 

 Inköp    7  23 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    260  253 

 Ingående avskrivningar    -198  -151 

 Årets avskrivningar    -37  -47 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -235  -198 

 Utgående redovisat värde    25  55 

        

 

Not 5 Andra långfristiga fordringar    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    80  80 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    80  80 

 Utgående redovisat värde    80  80 

        

 

Not 6 Långfristiga skulder    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Amortering inom 2 till 5 år    857  1 163 

        

 

Not 7 Ställda säkerheter    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Företagsinteckningar    3 960  3 960 

        

 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut       

        

I början av januari begärdes uppskov av ALMI på amorteringar till juni 2022, vilket beviljades. 

 

Anslutning till Euroclear slutfördes under mars 2022 och Bolaget är därmed ett avstämningsbolag. Bolaget har med framgång 

upprättat dokumentation och genomfört legal due diligence som en del i processen att vara börsfähigt. 

 

Arbetet med att notera Bolaget på Nasdaq First North fortgick fram till början av mars 2022. På grund av förändringar i 

omvärlden har möjligheterna att genomföra marknadsnotering kraftigt försvårats varpå det beslutades att skjuta på 

marknadsnoteringen av Wavr Tech. 
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Wavr Tech uppgraderades till en högre nivå som Microsoftpartner i början av det nya året 2022. Avancemanget till den högre 

partnernivån innebär bättre villkor, tillgång till Microsofts försäljningsorganisation och kommer att bidra positivt till att utveckla 

affärsverksamheten, såsom kostnadseffektiviseringar för Bolagets teknikutveckling och för kund. 

 

Boliden lägger order om 24 abonnemang med leverans i april 2022.  

 

Fortsatt komponentbrist på grund av COVID-19 och svårigheter med leveranskedjan fortsätter åsamka bolaget förseningar i 

tillverkningen av till tjänsterna tillhörande produkter. Besöksrestriktioner hos flera av bolagets samarbetspartners har gällt till och 

med mars månad 2022 vilket även lett till förseningar. 

 

Not 9 Transaktioner med närstående    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Patrik Zayas Management Consulting AB    317  878 

     317  878 

        

Ovanstående transaktioner anses utgöra transaktioner med närstående, eftersom huvudmannen (Patrik Zayas) i närstående bolaget 

är ledamot i Bolagets styrelse. Köpta tjänster omfattar konsulttjänster. 

        

 

Not 10 Definition av nyckeltal       

        

 Soliditet       

 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       

        

 

       

       

Göteborg        

       

       

       

Håkan Nytorp  Petter Eriksson     

Styrelseledamot  Styrelseledamot     

Ordförande       

       

       

       

Deborah Lygonis  Mats Jonsson  Patrik Zayas   

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot   

    Verkställande direktör   

       

       

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     . 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       

       

       

       

Johan Palmgren 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Wavr Tech AB (publ), org.nr 559076-8510 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wavr Tech AB (publ) för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Wavr Tech AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2021 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Wavr Tech AB (publ). 

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 
Wavr Tech AB (publ) 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 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under 
rubriken "Finansieringsrisk" om att då finansiering inte är garanterad för den kommande tolvmånadersperioden 
finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten. 

Det framgår även att mot bakgrund av bolagets planerade åtgärder för att säkra finansiering har rapporten 
upprättats utifrån antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning är att det finns ett flertal 
alternativ för att erhålla finansiering. Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att 
kunna driva bolaget vidare under de närmaste tolv månaderna. Styrelsens bedömning är att bolagets kassa 
kommer att vara förbrukad inom sex månader om inte nytt kapital tillförs. För att säkerställa fortsatt drift och 
återbetalning av utestående kortfristiga lån så måste en ny finansieringslösning komma på plats. 

I en situation där den fortsatta driften inte längre kan förutsättas, vilket inte är fallet för bolaget då ledningen och 
styrelsen bedömer att det finns ett flertal alternativ för att erhålla finansiering, föreligger risk för väsentliga 
nedskrivningsbehov av bolagets tillgångar.  

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 misstag. 

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

Våra 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 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Wavr Tech AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Wavr Tech AB (publ) 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 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, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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 

• 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. 
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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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

 

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Johan Palmgren 
Auktoriserad revisor 
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