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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Urd Rating AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2018. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Göteborg 2018-

Nils-Henrik Hjälmdahl
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Urd Rating AB, 559092-7439, med säte i Göteborg, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-12-20 - 2017-12-31.

Allmänt om verksamheten
Bolaget tillhandahåller uppföljning och betygssättning av investeringsrekommendationer via en
webbaserad lösning.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Definitioner: se not

Belopp i kr

2017-12-31
1 069 563
-10,0
-24,5
45,0

Forskning och utveckling
Under året har aktivering skett för utveckling av bolagets webbaserade tjänst för
investeringsrekommendationer.

Eget kapital

Insatt aktiekapital
Aktieägartillskott, erhållna
Aktivering av utvecklingsutgifter
Nyemission

Aktiekapital,
nyemission
under reg
50 000

Fond för
utvecklingsutgifter

Fritt eget
kapital

749 876

50 000
-749 876
447 920

749 876

-370 143

50 208

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

-118 187
100 208

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 370 143, behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
-370 143
-370 143

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2016-12-202017-12-31
150 000
150 000
-247 887
-97 887

3

-20 300
-118 187

Resultat före skatt

-118 187

Årets resultat

-118 187
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

4

749 876
749 876

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

Summa anläggningstillgångar

749 876

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

56 893
56 893

Kassa och bank

262 794

Summa omsättningstillgångar

319 687

SUMMA TILLGÅNGAR

1 069 563
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

102 080
749 876
851 956

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

447 920
-699 876
-118 187
-370 143
481 813

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

500 000
500 000
87 750
87 750
1 069 563
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

År
5
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
tillgångens redovisade värde.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Bidrag
Summa

2016-12-202017-12-31
150 000
150 000

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Summa

2016-12-202017-12-31
20 300
20 300

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Övriga investeringar
-Erhållna bidrag
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

1 099 876
-350 000
749 876
749 876

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från Almi och Vinnova som har erhållits under
året.

Not 5 Långfristiga skulder
2017-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

-
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Ställda säkerheter för övriga skulder
2017-12-31
-

Not 6 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.
Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).
Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder.
Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter
Göteborg 2018-

Nils-Henrik Hjälmdahl
Styrelseordförande

Micael Hafström

Tobias Jakobsson

Peder Welin
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Årsstämmoprotokoll
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Urd Rating AB, 559092-7439, Göteborg 2018-

Närvarande
Hjälmdahl Holding AB
företrätt av Nils-Henrik Hjälmdahl
Welin Hougaard AB
företrätt av Peder Welin
Micael Hafström
Keylinx Holding AB
företrätt av Tobias Jakobsson

.

Antal
aktier
2 083

Antal
röster
2 083

4 792

4 792

1 250

1 250

2 083
10 208

2 083
10 208

§1

Till ordförande för stämman valdes Nils-Henrik Hjälmdahl

§2

Till att föra protokoll för stämman valdes Peder Welin

§3

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av Micael Hafström
och Tobias Jakobsson.

§4

Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

§5

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.

§6

Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2016-12-20 - 2017-12-31.

§7

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen
och balansräkningen för räkenskapsåret.

§8

Stämman beslutade iatt disponera till förfogande stående vinstmedel enligt styrelsens förslag.

§9

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-12-20 - 2017-12-31.

§ 10

Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen.

§ 11

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa
årsstämma omvaldes Nils-Henrik Hjälmdahl, Micael Hafström, Tobias Jakobsson och Peder Welin.

§ 12

Till ordinarie revisor valdes Jesper Thomelius.

§ 13

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Nils-Henrik Hjälmdahl
Ordförande
Vid protokollet:

Peder Welin
Justeras:
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Micael Hafström

Tobias Jakobsson

