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Koncernens resultaträkningar 
 

  2019-01-01 2018-01-01 

Belopp i kSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

Nettoomsättning 5 304 119 140 978 

Aktiverat arbete för egen räkning 12 622 926 

Övriga rörelseintäkter 6 2 217 1 098 

Summa rörelsens intäkter   306 959 143 002 
    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror  -224 841 -87 314 

Övriga externa kostnader 8 -12 113 -8 294 

Personalkostnader 9 -30 730 -16 472 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

12,13 -6 297 -1 354 

Övriga rörelsekostnader 7 -67 -135 

Summa rörelsens kostnader   -274 048 -113 570 
    

Rörelseresultat  32 911 29 432 
    

Finansiella intäkter 10 121 15 

Finansiella kostnader 10 -2 016 -326 

Resultat från finansiella poster   -1 896 -311 
    

Resultat före skatt  31 016 29 121 
    

Inkomstskatt 11 -7 431 -6 723 

Uppskjuten skatt 11 875 147 

Årets resultat   24 460 22 545 
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Koncernens rapport över övrigt totalresultat 
 

  2019-01-01 2018-01-01 

  Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
Årets resultat   24 460 22 545 

    
Övrigt totalresultat för året:        
Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen    
Valutakursdifferenser  28 -163 

    
Poster som inte kommer att redovisas över resultaträkningen    
    

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt   28 -163 
    

Summa totalresultat för året   24 488 22 382 

    
Årets resultat hänförligt:    
Moderföretagets aktieägare  24 460 22 273 

Innehav utan bestämmande inflytande  – 272 

    
Summa totalresultat hänförligt till:    
Moderföretagets aktieägare  24 488 22 110 

Innehav utan bestämmande inflytande  – 272 

    
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK    
Resultat från kvarvarande verksamheter  3,84 4,05 
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Koncernens balansräkningar 
 

Belopp i kSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

Goodwill 12 131 900 87 319 10 712 

Kundrelationer 12 35 423 39 433 – 

Balanserade utvecklingsarbeten 12 4 289 2 001 1 613 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 40 60 – 

Nyttjanderättstillgångar 14 2 984 4 048 – 

Andelar i intresseföretag  25 – – 

Inventarier, verktyg och installationer 13 175 21 10 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  – 1 – 

Andra långfristiga fordringar   – 627 – 

Uppskjutna skattefordringar 11 526 917 – 

Summa anläggningstillgångar   175 362 134 425 12 336 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager 15 19 422 23 468 – 

Kundfordringar  16 73 348 68 549 2 408 

Aktuella skattefordringar  1 401 19 – 

Övriga fordringar  1 678 2 870 286 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 5 532 12 903 8 926 

Likvida medel 18 35 652 28 028 10 699 

Summa omsättningstillgångar   137 033 135 837 22 318 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  312 395 270 262 34 654 
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Koncernens balansräkningar, forts.  
 
 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

     
EGET KAPITAL 19    

Eget kapital som kan hänföras till 
moderföretagets ägare     
Aktiekapital  668 637 523 

Övrigt tillskjutet kapital  109 119 81 218 8 977 

Reserver  -135 -163 – 

Upparbetat resultat inklusive årets resultat   31 965 23 589 12 307 

     
Innehav utan bestämmande inflytande  – 436 165 

Summa eget kapital   141 617 105 717 21 972 

     
SKULDER     
Långfristiga skulder     
Upplåning från kreditinstitut 3, 20 24 640 20 250 – 

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar        14 1 163 2 597 – 

Övriga långfristiga skulder 20 15 241 7 015 – 

Uppskjutna skatteskulder 11 7 312 8 187 – 

Övriga avsättningar  1 587 1 724 1 343 

Summa långfristiga skulder   49 942 39 773 1 343 

     
Kortfristiga skulder     
Upplåning från kreditinstitut 3, 20 12 007 6 750 205 

Checkräkningskredit    3, 20 2 529 140 – 

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar    14 1 512 1 109 1 795 

Leverantörsskulder   74 205 77 744 4 138 

Aktuella skatteskulder  4 064 4 497 1 327 

Övriga skulder 22 16 933 10 542 1 692 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 9 587 23 990 2 181 

Summa kortfristiga skulder   120 836 124 772 11 339 

     
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  312 395 270 262 34 654 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

  Hänförligt till moderföretagets aktieägare    

Belopp i kSEK Not 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

 
Upp-

arbetat 
resultat 

inkl. 
årets 

resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt 
eget 

kapital 

 

 
          

Ingående balans per 2018-01-01 19 523 8 977 – 12 307 21 807 165 21 972 
 

         
 

Totalresultat         
 

Årets resultat     22 273 22 273 272 22 545 
 

Övrigt totalresultat         
 

Valutakursdifferenser    -163  -163  -163 
 

Summa Totalresultat   – – -163 22 273 22 110 272 22 382 
 

Transaktioner med aktieägare         

 

Apportemission  114 72 241   72 355  72 355 
 

Utdelning     -10 992 -10 992  -10 992 
 

Summa Transaktioner 
med aktieägare   114 72 241 – -10 992 61 363 – 61 363 

 

      –   
 

Utgående balans per 2018-12-31   637 81 218 -163 23 589 105 281 436 
105 
717 

 

          

Ingående balans per 2019-01-01 19 637 81 218 -163 23 589 105 281 436 
105 
717 

 

          

Totalresultat         
 

Årets resultat     24 460 24 460 – 24 460 
 

Övrigt totalresultat         
 

Valutakursdifferenser    28  28  28 
 

Summa Totalresultat   – – 28 24 460 24 488   24 488 
 

         
 

Transaktioner med aktieägare         
 

Utdelning     -14 021 -14 021 -171 -14 191 
 

Apportemission  31 27 901   27 932 -266 27 666 
 

Nyemissionskostnader     -2 062 -2 062  -2 062 
 

Summa Transaktioner 
 med aktieägare   31 27 901 – -16 083 11 848   11 848 

 

      –   
 

Utgående balans per 2019-12-31   668 109 119 -135 31 965 141 617 – 
141 
617 
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Koncernens rapport över kassaflöden 

  2019-01-01 2018-01-01 

Belopp i kSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  32 911 29 432 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    
  - Återläggning av avskrivningar  6 297 1 353 

  - Övriga poster ej kassapåverkande  -353 -391 

Erhållen ränta  121 15 

Erlagd ränta  -1 188 -326 

Betald skatt  -8 854 3 844 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital   28 934 33 929 

    
Förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning varulager och pågående arbete  4 046 -12 803 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  8 464 -45 748 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder  -15 934 48 568 

Summa förändringar i rörelsekapital   -3 425 -9 982 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   25 510 23 946 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 12 -637 -442 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 13 -63 -43 

Investeringar i dotterbolag 26 -21 698 -32 075 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  627 – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -21 771 -32 560 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Förändring checkräkningskredit  2 389 140 

Amortering av lån  -8 882 – 

Amortering av lån avseende nyttjanderättstillgångar  -1 459 – 

Upptagna lån  26 030 36 795 

Utdelning till moderföretagets aktieägare  -14 191 -10 992 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 886 25 943 

    

Periodens kassaflöde   7 625 17 329 

    
Likvida medel vid periodens början  28 028 10 699 

Likvida medel vid periodens slut    35 652 28 028 
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Moderbolagets resultaträkning 

  2019-01-01 2018-01-01 

Belopp i kSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  58 769 47 683 

Aktiverat arbete för egen räkning  622 442 

Övriga rörelseintäkter  298 – 

Summa rörelsens intäkter   59 690 48 125 

    
Rörelsens kostnader 7   
Handelsvaror  -31 163 -23 991 

Övriga externa kostnader  -5 997 -4 773 

Personalkostnader  -2 406 -2 578 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 12 -458 -456 

Övriga rörelsekostnader  0 – 

Summa rörelsens kostnader   -40 024 -31 798 

    
Rörelseresultat  19 666 16 327 

    
Resultat från andelar i koncernföretag  7 330 – 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  – 14 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 071 -203 

Resultat från finansiella poster   6 259 -189 

    
Resultat före skatt  25 925 16 137 

Skatt på årets resultat  -4 010 -3 554 

Årets resultat   21 915 12 583 

 

I moderbolaget finns inget Övrigt totalresultat.  
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Moderbolagets balansräkning 
 

Belopp i kSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    

    
Immateriella tillgångar    
Balanserade utvecklingsutgifter 12 1 281 1 117 

Summa immateriella tillgångar   1 281 1 117 

    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 13 – – 

Summa materiella anläggningstillgångar       

    

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 29 183 918 132 231 

Summa finansiella anläggningstillgångar   183 918 132 231 

    

Summa anläggningstillgångar   185 199 133 348 

    
Omsättningstillgångar    

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  18 066 5 925 

Fordringar hos koncernföretag  230 – 

Övriga fordringar   20 388 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 412 7 322 

Summa kortfristiga fordringar   18 729 13 635 

    
Kassa och bank  11 2 702 

    

Summa omsättningstillgångar   18 740 16 338 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  203 939 149 685 
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Moderbolagets balansräkning, forts. 
 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  19   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  668 637 

Reservfond  1 241 950 

Summa bundet eget kapital   1 909 1 588 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  101 764 73 863 

Balanserat resultat  -1 198 530 

Årets resultat  21 915 12 583 

Summa fritt eget kapital   122 480 86 976 

      

Summa eget kapital   124 389 88 564 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 20 24 640 20 250 

Skulder till koncernföretag 20 9 500 – 

Övriga långfristiga skulder  17 500 10 000 

Summa långfristiga skulder   51 640 30 250 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 20 12 007 6 750 

Checkräkningskredit 20 2 309 – 

Leverantörsskulder  1 606 4 547 

Skulder till koncernbolag  6 560 856 

Aktuella skatteskulder  682 803 

Övriga skulder 22 3 310 1 369 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 435 16 546 

Summa kortfristiga skulder   27 910 30 871 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   203 939 149 685 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
 

  Övrigt fritt EK 

Belopp i kSEK Not 
Aktie-

kapital 
Överkurs-

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

Summa 
Eget 

kapital 

       
Eget kapital per 2018-01-01  523 8 977 454 12 017 21 972 

Effekter av ändrade redovisnings-principer  – – – – – 

Justerat eget kapital per 2018-01-01   523 8 977 454 12 017 21 972 

       
Totalresultat:       
Årets resultat     12 583 12 583 
Resultatdisposition enligt beslut vid 
bolagsstämma       

 - Utdelning    -10 992  -10 992 

 - Resultat balanserat i ny räkning    12 017 -12 017 – 

Summa totalresultat   – – 1 026 566 1 592 

       
Transaktioner med aktieägare       
Apportemission  114 64 886   65 000 

Summa transaktioner med aktieägare   114 64 886 – – 65 000 

       
Eget kapital per 2018-12-31   637 73 863 1 480 12 583 88 564 

       
Eget kapital per 2019-01-01  637 73 863 1 480 12 583 88 564 

       
Totalresultat:       
Årets resultat     21 915 21 915 
Resultatdisposition enligt beslut vid 
bolagsstämma       

 - Utdelning    -14 021  -14 021 

 - Resultat balanserat i ny räkning    12 583 -12 583 – 

Summa totalresultat   – – -1 437 9 331 7 894 

       
Transaktioner med aktieägare       
Apportemission  31 27 901   27 932 

Summa transaktioner med aktieägare   31 27 901 – –  27 932 

       
Eget kapital per 2019-12-31   668 101 764 43 21 915 124 389 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden 
  

  2019-01-01 2018-01-01 

Belopp i kSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  19 666 16 327 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    
  - Återläggning av avskrivningar  458 456 

Erhållen ränta  7 330 14 

Erlagd ränta  -1 071 -203 

Betald skatt  -4 132 -4 080 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital   22 252 12 513 

    
Förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning kundfordringar  -12 141 – 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  7 047 -5 741 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder  -4 526 17 134 

Ökning/minskning leverantörsskulder  3 619 – 

Summa förändringar i rörelsekapital   -6 000 11 393 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   16 251 23 906 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    

Förvärv av andelar i dotterföretag 29, 26 -23 756 -55 566 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 12 -622 -442 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -24 379 -56 008 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Förändring av checkräkningskredit  2 309 – 

Upptagna lån  26 030 37 000 

Amortering av lån  -8 882 –  

Utdelning till moderföretagets aktieägare  -14 021 -10 992 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5 436 26 008 

    

    
Periodens kassaflöde   -2 691 -6 093 

    
Likvida medel vid periodens början  2 702 8 795 

Likvida medel vid periodens slut    11 2 702 
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NOTER 

Not 1 Allmän information 

Awardit AB (publ.) med dotterföretag ('Awardit' eller 'Koncernen') har som affärsidé att bistå företag att öka sin 
omsättning och lönsamhet, genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot 
konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och 
tillhandahåller allt från egenägda fristående lojalitetsprogram till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners 
och clearing av transaktioner mellan dessa.  
 
Moderföretaget Awardit AB (publ.) (i årsredovisningen kallat ’Awardit AB’ eller ’Moderbolaget’) är ett aktiebolag 
registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Besöksadressen till huvudkontoret är Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm.  

Den 20 maj 2020 har denna koncernredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande.  

Samtliga belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inte annat anges.  

Detta är den första offentliggjorda rapport i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Effekterna 
av övergången till IFRS från tidigare tillämpade redovisningsprinciper beskrivs mer i detalj i Not 31. 

 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

 
2.1 Grund för rapporternas upprättande 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen.   
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Några finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde har inte identifierats i de presenterade perioderna. Dock kan det förekomma upplysningskrav om 
tillgångars och skulders verkliga värde, vilka återfinns i anslutning till respektive not.  
 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan.  
 
Att upprätta rapporter i överenstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. 
 
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i 
slutet av detta redovisningsprincipavsnitt. 
 
 

Nya och ändrade standarder som ska tillämpas av koncernen i innevarande period 

Samtliga standarder som trätt ikraft under 2019 har tillämpats i koncernredovisningen. Bortsett från IFRS 16 har ingen 
av dessa någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
IFRS 16 Leasingavtal 
 
IFRS 16 ”Leasingavtal” publicerades av IASB i januari 2016. Standarden reglerar redovisning av leasing och ersätter 
IAS 17 ”Leasingavtal” samt tillhörande tolkningar. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att 
leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala 
för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren är i allt väsentligt oförändrad. Standarden trädde i kraft den 1 
januari 2019.  
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Koncernen har primärt leasingavtal som avser lokalhyra och bilar. Koncernen har valt att tillämpa den förenklade 
övergångsmetoden varför jämförelsetal för 2018 inte har beräknats. 
 
När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde koncernen följande praktiska lösningar och undantag som tillåts i 
standarden: 
 

• Samma diskonteringsränta har använts på leasingportföljer med liknande egenskaper, 

• Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingperiod på mindre än 12 månader per 1 januari 2019 har 
redovisats som korttidsleasingavtal, 

• Leasingavtal till mindre värde har exkluderats, 

• Direkta anskaffningskostnader för nyttjanderätter har uteslutits vid övergången, och 

• Historisk information har använts vid bedömningen av ett leasingavtals längd och i de fall det finns optioner att 
förlänga eller säga upp ett avtal. 

 
Nyttjanderättstillgångar per 2019-01-01 uppgick till 4 048 tkr vilket i sin helhet är hänförligt lokaler som verksamheten 
bedrivs i. Inga finansiella leasingavtal har redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.  Leasingskulder 
uppgick vid övergångsdatumet till 3 706 tkr.   
 
Se ytterligare information kring övergången och skillnaden mellan leasingåtaganden för operationella avtal per 2018-12-
31 och nyttjanderättstillgångar per 2019-01-01 i not 14 Nyttjanderättstillgångar. 
 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 2020 eller senare och som 
bedöms kunna få eller ha påverkan på de finansiella rapporterna 
 

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2019 har standarder och tolkningar publicerats vilka träder 
ikraft 2020 eller senare. Inga av dessa bedöms ha någon väsentlig påverkan på koncernen.  

 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 2019 eller senare och som 
bedöms kunna få eller ha påverkan på de finansiella rapporterna 
Några för koncernen väsentliga nya Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 
2020 eller senare har inte identifierats. 
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2.2 Koncernredovisning 

 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när 
den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka 
avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett 
dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om 
uppskjuten köpeskilling.  

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.  

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 
företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen 
på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, 
redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse 
av ett s.k. ”bargain purchase” Negativ goodwill, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen såsom en Övrig 
rörelseintäkt. 

Transaktioner med aktieägare utan bestämmande inflytande 

Koncernen tillämpar principen att redovisa transaktioner med aktieägare utan bestämmande inflytande som 
transaktioner med koncernens aktieägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas 
skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets 
nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas 
också i eget kapital. 
 
2.3 Intäktsredovisning och operativa segment 

 

I det följande beskrivs Awardits segmentsindelning, karaktären på koncernens kundkontrakt samt hur och när i tiden 
prestationsåtaganden i kontrakt uppfylls.   

Majoriteten av Awardits intäkter avser försäljning av varor inom ramen för olika former av lojalitetsprogram. Se not 5 
Operativa segment för en kvantitativ beskrivning av koncernens intäkter och affärsområden. 

Koncernens segment 

I Awardit har den högsta verkställande beslutsfattaren identifierats som Verkställande direktör tillsammans med 
Koncernens ledningssgrupp. 

Verksamheten följs upp och styrs utifrån följande två affärsområden: 

1. B2C 

2. B2B 

Inom de två affärsområdena förekommer tjänsteförsäljning, varuförsäljning och poänginlösen, men varuförsäljning utgör 
merparten av koncernens intäktsflöden.  

Förutom omsättning följs även Rörelseresultat före av- och nedskrivningar per segment upp. Tillgångar och skulder följs 
på koncernnivå. 
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Intäktsredovisning 

Intäkter från försäljning av varor 

Varuförsäljning förekommer inom majoriteten av koncernens dotterbolag, varför detta är huvuddelen av redovisade 
intäkter.  
Översiktligt består koncernens intäktsflöden av följande varuförsäljning: 
- Presentkort och värdekoder, t.ex. biobiljetter 
- Heminredning & Köksartiklar 
- Media och elektronik 
- Verktyg och trädgårdsartiklar 
- Sport & Fritidsartiklar 

 
Vid försäljning av varor ingår ibland rabatter och för branschen sedvanliga garantier. Rabatter redovisas i den period de 
avser.  
 
Intäkter från försäljning av tjänster 
Intäkter från försäljning av tjänster redovisas i takt med att åtagandet uppfylls och rätten till kassaflöden från kunden 
uppnås. I det fall ett fast pris avtalats för tjänsteleveranser beräknas färdigställandegraden utifrån nedlagda utgifter per 
balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. 
 
Tjänsterna omfattar framför allt support, driftunderhåll, och tillgängliggörande av Awardits plattform på Software-as-a-
Service (SaaS) basis. 
 
Intäkter för poänginlösen 
Poäng löses in mot värdebevis, utvalda produkter från programägaren och ett externt sortiment av attraktiva varor och 
tjänster som special anpassas och tillhandahålls av Awardit. När dessa varor och tjänster levereras faktureras 
programägaren för detta och försäljningen intäktsförs. 
 
Ränteintäkter 

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
 
2.4 Resultat per aktie 

Resultat per aktie presenteras i anslutning till koncernens resultaträkning och beräknas som årets resultat hänförligt 
moderföretagets aktieägare delat på genomsnittligt antal aktier under respektive period.  
 
Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att nettovinst hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras med 
summan av de viktade genomsnittliga antalet stamaktier och potentiella stamaktier som kan ge upphov till 
utspädningseffekt. Utspädningseffekt av potentiella stamaktier redovisas endast om en omräkning till stamaktier skulle 
leda till en minskning av vinsten per aktie efter utspädning. 
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2.5 Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som används 
i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen 
används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 
Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i 
rörelseresultatet. 
 
Koncernföretag 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) 
som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: 

(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs; 
(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna 

genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på 
transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och 

(c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av övrigt totalresultat. 
    
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana 
investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som 
redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten. 
  
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 
 

 
2.6 Immateriella tillgångar 

Goodwill 

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 
förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag 
redovisas som immateriella tillgångar.  
 
Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller 
förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade 
enheten. 
 
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på 
de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av det 
rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Awardit fördelar ursprunglig goodwill som uppkom då Awardit-
koncernen bildades under 2005 till de operativa segment som fanns vid den tidpunkten den ursprungliga goodwillen 
uppstod. Därefter tillkommande goodwill har fördelats till de kassagenererande enheter som bedömts gynnas av 
rörelseförvärvet.  
 
Kundrelationer 
Kundrelationer och kundkontrakt som redovisas i koncernredovisningen har förvärvats genom rörelseförvärv och 
redovisas till verkligt värde på förvärvsdatumet. Kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att allokera kostnaden över dess bedömda nyttjandeperioder. Se nedan för 
specifikation över bedömd avskrivningstid (nyttjandeperiod). 
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Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika produkter som 
kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
i. det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas, 
ii. företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den, 
iii. det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten, 
iv. det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
v. adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 

produkten finns tillgängliga, och 
vi. de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av tillgången, innefattar utgifter för anställda, material och en 
skälig andel av indirekta kostnader. Vid aktivering tas hänsyn till den del av utgifterna som intäktsförts mot 
erhållna/förväntade bidrag. Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från 
den tidpunkt då tillgången är färdig att användas. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar består av Licenser. 
 
Avskrivningstider 
Goodwill       Obestämbar livslängd – prövas för nedskrivning. 
Balanserade utvecklingsutgifter  5 år 
Kundrelationer  10 år 
Övriga immateriella tillgångar    5 år 
 
 
2.7 Materiella anläggningstillgångar 

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Materiella anläggningstillgångar består i koncernen av inventarier. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde 
kostnadsförs löpande.  

Avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade 
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: 

Avskrivningstider materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer    5 år 

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. 

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet 
och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 
 
Se även efterföljande avsnitt avseende beskrivning av nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. 
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2.8 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. I nuläget är detta för koncernen enbart goodwill.  
 
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För materiella och immateriella anläggningstillgångar, 
som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 
 
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill 
återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte 
överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen 
nedskrivning gjorts. 
 
2.9 Finansiella instrument 

Koncernen klassificerar finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier:  

a. finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
b. lånefordringar och kundfordringar, samt 
c. övriga finansiella skulder. 

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.     

Under presenterade perioder har enbart kategori b och c ovan förekommit, vilka beskrivs mer i detalj i det följande.  

 
Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar 
och kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter respektive finansiella 
anläggningstillgångar i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. En nedskrivning av kundfordringar 
redovisas i resultaträkningen bland övriga externa kostnader. 

 
Övriga finansiella skulder 

Koncernens upplåning (omfattar posterna upplåning från kreditinstitut, övrig långfristig upplåning) och 
leverantörsskulder klassificeras som övriga finansiella skulder, se beskrivning av redovisningsprinciper i avsnitt 2.14 och 
2.15 nedan. 

 
Allmänna principer 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen – det datum då Koncernen förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde 
via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar och övriga finansiella skulder redovisas 
efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.  
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Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det ej är troligt 
att gäldenären kan uppfylla sina åtagande. Nedskrivningar av eget kapitalinstrument, vilka redovisats i resultat-
räkningen, återförs inte över resultaträkningen. Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs i not 2.11 nedan. 

 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Koncernens finansiella tillgångar är inom tillämpningsområdet för modellen för förväntade kreditförluster. 
Nedskrivningen för likvida medel bedöms vara oväsentlig.  
 
Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster. Metoden  
innebär att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångspunkt för 
kundfordringar. För att beräkna förväntade kreditförluster grupperas kundfordringar baserat på 
antal dagars dröjsmål. De förväntade kreditförlustnivåerna baserar sig på kundernas betalningshistorik och 
förlusthistoriken de senaste åren. 
 
 
2.10 Varulager 

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för handelsvaror består av kostnad för inköp av 
varorna. Lånekostnader ingår inte. Varulagret består endast av produkter till försäljning, handelsvaror. Se 2.3 ovan 
avseende Intäktsredovisning, under vilket beskrivning finns av koncernens produkter. Nettoförsäljningsvärdet är det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskostnader. Erforderlig 
avsättning för inkurans har gjorts efter individuell bedömning.  
 
 
2.11 Kundfordringar 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.  
 
Koncernen tillämpar den förenklade metoden för att bedöma förväntade kreditförluster i kundfordringar, så som denna 
metod beskrivs i IFRS 9 Finansiella instrument. Koncernen värderar förlustreserven till ett belopp som motsvarar de 
förväntade kreditförlusterna för återstående löptid för kundfordringar som faller inom ramen för IFRS 15. Ingen av 
koncernens kundfordringar innehåller någon betydande finansieringskomponent. 
 
En sammanfattning av koncernens bedömning avseende förlustreserv återfinns i not 3 Finansiella risker. 
 
Reserveringens storlek återspeglar ett sannolikhetsvägt belopp som bestäms genom att koncernen utvärderat intervall 
av möjliga utfall. Vidare tar modellen hänsyn till betalningarnas tidsvärde. Såväl förluster avseende kundfordringar som 
återvunna tidigare nedskrivna kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad. 
 
Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom 
denna post är kortfristig i sin natur. 
 
 
2.12 Likvida medel 

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kortfristiga placeringar med en löptid på högst tre månader 
från anskaffningstidpunkten.  Checkräkningskredit redovisas som upplåning bland kortfristiga skulder. 
 
 
2.13 Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 



Awardit AB (publ.)   
Org nr 556575-8843   
   

22 

2.14 Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, 
eftersom denna post är kortfristig till sin natur. 
 
2.15 Upplåning 

Upplåning (upplåning från kreditinstitut och övrig långfristig upplåning) redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto 
efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat 
över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.  
 
Lånekostnader (räntekostnader och transaktionskostnader) redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de 
hänför sig. 
 
Per balansdagen består koncernens upplåning av åtaganden gentemot företag för leasingkontrakt och upplåning från 
kreditinstitut. 
 
2.16 Aktuell och uppskjuten skatt 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är 
föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till 
skattemyndigheten. 
 
Avsättning för uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatteskulder värderas i balansräkningen till nominella belopp och enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade eller aviserade per balansdagen. 

Per balansdagen 2019-12-31 var skattesatsen: 21,4% 

Per balansdagen 2019-12-31 var de beslutade skattesatserna: 

- Räkenskapsår som inleds 2019-01-01: 22,0% 
- Räkenskapsår som inleds 2020-01-01: 21,4% 
- Räkenskapsår som inleds 2021-01-01: 20,6% 

I koncernen finns huvudsakligen leasing där det föreligger temporära skillnader som utgör grund för redovisning av 
uppskjuten skatt: 

I balansräkningen nettoredovisas uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld om det är samma motpart 
(Skattemyndigheten i Sverige), det finns en legal rätt att kvitta fordran mot skuld samt om avsikten finns att kvitta 
skattefordran och skatteskuld. I noterna är de uppskjutna skattefordringarna och de uppskjutna skatteskulderna 
bruttoredovisade. 
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2.17 Ersättningar till anställda 

Pensionsförpliktelser 
Koncernen har enbart så kallade avgiftsbestämda pensionsplaner. 
 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Awardit AB avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader i takt med att de 
intjänas genom att anställda utfört tjänster åt företaget. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. 

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.  

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av Awardit AB före normal pensionstidpunkt 
eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Awardit AB redovisar avgångsvederlag 
när koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till 
återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till 
frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde. 

 
2.18 Avsättningar 

Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet har beräknats på ett 
tillförlitligt sätt. Avsättningar i Awardit AB består av försäljningsprovision till kunder utifrån gjorda köp i till Awardit 
anslutet affiliate nätverk. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. 
 
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en 
diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och 
de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som 
räntekostnad. Merparten av avsättningarna i Awardit AB är kortfristiga till sin natur medan provisionen till kunden kan 
vara långsiktig eftersom en miniminivå på provision skall nås före utbetalning. Provision ej uttagen av kund inom två år 
förfaller. 
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2.19 Leasing 

Awardits leasingkontrakt (nyttjanderättsavtal) fördelar sig på följande slag av tillgångar: 
a) Lokaler, i vilka verksamheterna bedrivs 
b) Tjänstebilar 

 
I övrigt är förekomsten av leasingkontrakt begränsad till tillgångar av lägre värde alternativt med kort hyresperiod. 
Dessa tas inte upp som en tillgång respektive skuld i balansräkningen. 
 
Koncernens lokalkontrakt löper som regel över en tidsperiod om 36 månader. Tjänstebilar hyrs normalt över en 
tidsperiod om 36 månader.  
 
Ett kontrakt avseende nyttjanderätt tas upp som en tillgång och en motsvarande skuld, från det datum då den leasade 
tillgången är tillgänglig för koncernen. En leasingbetalning delas upp mellan amortering av skuld och räntekostnad. 
Räntekostnaden för respektive period beräknas enligt annuitetsmetoden. Tillgångar med nyttjanderätt skrivs av 
planenligt över leasingkontraktets längd, eller om äganderätten överförs i slutet av leasingperioden, över den kortare av 
tillgångens ekonomiska livslängd och leasingkontraktets längd. 
 
Tillgångar och skulder hänförliga till leasing värderas initialt till verkligt värde.  
 
Leasingskulden inkluderar nuvärdet av följande betalningar: 

- Löpande fasta betalningar 

- Rörliga avgifter som baseras på ett index eller ett pris 

- Köpoption om det är rimligt säkert att denna möjlighet kommer att utnyttjas 

- Belopp som är förväntade att betalas ut enligt ett åtagande om restvärdesgaranti 

Framtida betalningar är diskonterade till nuvärde med kontraktets implicita ränta, eller då denna inte enkelt kan 
fastställas, koncernens marginella låneränta för en motsvarande tillgång med motsvarande säkerhet. För nu gällande 
nyttjanderättstillgångar har framtida kassaflöden diskonterats med 2,99 %. 
 
Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde och omfattar följande: 

- Den summa leasingskulden ursprungligen värderats till 

- Leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatum för kontraktet, ex första förhöjd avgift 

- Direkta kostnader och återställningskostnader 

Den efterföljande värderingen av nyttjanderättstillgången följer vad som anges i avsnitt 2.8 Materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Betalningar hänförliga till korttidskontrakt eller för kontrakt av mindre värde kostnadsförs löpande i resultaträkningen. 
Korttidskontrakt avser kontrakt med en leasingperiod om högst 12 månader. Mindre värde är av ledningen bedömt som 
de fall där värdet för en leasad tillgång, när den är ny understiger 50 000 SEK. 
 
2.20 Utdelningar 

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i Koncernens finansiella rapporter i den period då 
utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare. För förslag till resultatdisposition, inklusive eventuella 
utdelningar, hänvisas till Not 30. 
  



Awardit AB (publ.)   
Org nr 556575-8843   
   

25 

 
 
2.21 Redovisningsprinciper i moderbolaget 

Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med koncernredovisningen. Moderbolagets 
redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. RFR 2 
anger undantag från och tillägg till de av IASB utgivna standarder samt av IFRIC utgivna uttalanden. Undantagen och 
tilläggen ska tillämpas från det datum då den juridiska personen i sin koncernredovisning tillämpar angiven standard 
eller uttalande.  
 
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en 
annan presentation av eget kapital tillämpas. 
 
Aktier i dotterföretag redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns 
en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta 
lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i 
koncernföretag. 
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Not 3 Finansiell riskhantering 

 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kreditrisk 

och likviditetsrisk/finansieringsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de 

finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på resultat och likviditet p.g.a. 

finansiella risker.  

 

Riskhanteringen sköts av ekonomichef i samråd med verkställande direktören och styrelsen, enligt riktlinjer som 

fastställts av styrelsen. I riskfunktionen ingår att identifiera, utvärdera och säkra finansiella risker. Detta sker i nära 

samarbete med koncernens operativa enheter.  

 

Koncernen tillämpar inte s.k. säkringsredovisning enligt reglerna i IFRS 9. 
 
 
Marknadsrisk 

 

(I)  Valutarisk 

Awardit är huvudsakligen en nationell koncern men har även internationell närvaro genom dotterbolag i Norge, 

Danmark och Finland.  Rapporteringsvalutan är svenska kronor. Detta gör att koncernen är exponerad för valutarisker 

på grund av att förändringar i valutakurser kan påverka resultat och eget kapital.  

 

I tillägg förekommer inköp från leverantörer i utländsk valuta, företrädesvis EUR och DKK. 

Exponering för förändring i valuta delas vanligen in i två huvudgrupper, omräkningsexponering respektive 

transaktionsexponering. 

Omräkningsexponering 

De utländska dotterbolagens tillgångar med avdrag för skulderna utgör en nettoinvestering i utländsk valuta, som vid 

konsolideringen ger upphov till en omräkningsdifferens. Sådana omräkningsdifferenser redovisas i övrigt Totalresultat 

och benämns Valutakursdifferenser.  

 

Koncerninterna lån omräknas till aktuell balansdagskurs hos den enhet som har fordran alternativ skulden denominerad 

i annan valuta än den funktionella valuta som gäller rör respektive enhet. Netto har koncerninterna lån ingen påverkan 

på eget kapital, däremot påverkar de resultaträkningen för koncernen. 

 

Transaktionsexponering 

Med transaktionsexponering menas vanligen dels exponering som härrör från kommersiella flöden, d.v.s. försäljning 

och inköp över gränserna, dels exponering från finansiella flöden. Än så länge är koncernens exponering för 

transaktioner begränsad. 

 
(ii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden 

Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar, är koncernens intäkter och kassaflöde från 

den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. Koncernens ränterisk uppstår 

främst genom långfristig upplåning och leasingavtal. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för 

ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt 

värde. 
 

Koncernen externa lån löper med rörlig ränta. Koncernens upplåning från närstående parter löper med en fast ränta och 

är således exponerade för verkligt värdeförändringar.  

I övrigt hänvisas till not 20 Upplåning för beskrivning av väsentliga villkor för upplåningen. 
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Not 3  Finansiell riskhantering, forts. 
 
 
Kreditrisk 

Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på 

förfallodagen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår genom kundfordringar, likvida medel och 

tillgodohavanden hos banker och finansinstitut.  

 

Se not 16 Kundfordringar, och efterföljande stycke, för närmare beskrivning av koncernens exponering i kundfordringar. 
 

Kundkreditrisk 
Utöver en övergripande övervakning på koncernnivå sker en mer detaljerad uppföljning av kundkreditrisker på lokal 
nivå, nära kunden. Kundkreditrisk är risken att kunder inte uppfyller sina åtaganden. I de fall då ingen oberoende 
kreditbedömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes finansiella ställning beaktas, 
liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Risklimiter fastställs baserat på interna eller externa kreditbedömningar. 
Användningen av kreditgränser följs upp regelbundet. Några större koncentrationer av kreditrisker bedöms inte 
föreligga. Den maximala exponeringen för kreditrisker i kundfordringar utgörs av det, för varje given tidpunkt, redovisade 
värdet.   
Awardit vänder sig till företag med en avancerad och omfattande tjänst och har få kunder i förhållande till sin 
omsättning. Ändrade strategier eller organisatoriska förändringar (t.ex. förändring i ledningen) hos kunder kan leda till 
nedläggning av lojalitetsprogram, att man själva tar över driften på en egenutvecklad lösning eller att 
lojalitetsprogrammet flyttas till en konkurrent till Awardit intjäningsförmåga och resultat.  

 
Likviditetsrisk/Finansieringsrisk 
 
Awardits expansion och förvärvsstrategi kan innebära ökade kostnader för Awardit inom ledning och organisation. 
Förseningar i Awardits projekt kan innebära försämring av Awardits rörelseresultat. Awardit kan i framtiden behöva 
attrahera nytt externt kapital till villkor som (vid tidpunkten för erbjudandet) inte är fördelaktiga för befintliga aktieägare.  
Alternativt kan finansieringen ske genom upptagande av lån, vilka kan medföra höga räntekostnader eller innebära 
villkor som begränsar Awardits användande av kapital i verksamheten. Om Awardit misslyckas med att anskaffa 
eventuellt nödvändigt kapital skulle detta innebära en väsentligt negativ effekt på Awardits verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.  
 
Awardit har vuxit kraftigt genom företagsförvärv. Det finns alltid risker av strategisk, organisatorisk och finansiell 
karaktär relaterat till förvärv som kan påverka Awardit negativt.  

Per den 31 december 2019 hade koncernen en tillgänglig likviditet om 35 652 tkr. Likviditeten består av 

banktillgodohavanden. Koncernen har utöver redovisade likvida medel en outnyttjad checkräkningskredit om 6 771 tkr. 

 

Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 

fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal 

kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 

 

I tabellen nedan återfinns de odiskonterade kassaflöden som kommer av koncernens skulder i form av finansiella 
instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakterade tidigaste återstående löptiderna.  

Belopp i utländsk valuta samt belopp som ska betalas baserat på en rörlig ränta har uppskattats genom att använda de 

på balansdagen gällande valutakurserna och räntesatserna.  
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Not 3  Finansiell riskhantering, forts. 

Koncernen Mindre än     
1 år 

Mellan 1   
och 2 år 

Mellan 2   
och 5 år Mer än 5 år Belopp i kSEK 

Per 31 december 2019     
Upplåning från kreditinstitut 13 067 12 671 12 934 – 

Checkräkningskredit 2 529 – – – 

Skulder avseende nyttjanderättsavtal/leasing 1 540 1 216 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 91 138 – – – 

Totalt 108 272 13 886 12 934 – 

     
Per 31 december 2018         

Upplåning från kreditinstitut 7 442 7 254 12 231 – 

Checkräkningskredit 140 – – – 

Skulder avseende nyttjanderättsavtal/leasing 1 488 2 755 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 88 287 – – – 

Totalt 97 357 10 009 12 231 – 

     
Moderföretaget Mindre än     

1 år 
Mellan 1   
och 2 år 

Mellan 2   
och 5 år Mer än 5 år Belopp i kSEK 

Per 31 december 2019     
Upplåning från kreditinstitut 13 067 12 671 12 934 – 

Checkräkningskredit 2 309 – – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 4 916 – – – 

Totalt 20 292 12 671 12 934 – 

     
Per 31 december 2018     
Upplåning från kreditinstitut 6 750 – – – 

Checkräkningskredit – – – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 5 916 – – – 

Totalt 12 666 – – – 

 
 
Verkligt värde-hierarki 
Koncernen klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värde-hierarki som speglar tillförlitligheten 
av de indata som används för att göra värderingarna. Verkligt värdehierarkin har följande nivåer: 
 
Nivå 1 – Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. 
Nivå 2 – Indata andra än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt, till exempel 
som priser, eller indirekt, till exempel härledda priser. 
Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar information. Lämplig nivå fastställs på basis 
av den lägsta nivå av indata som är väsentlig för värderingen till verkligt värde. 
 
Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då lånen från externa 
parter löper med rörlig ränta. 
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Hantering av kapitalrisk 
 

Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 

fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal 

kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.  

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer Awardit AB kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta 

nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerat med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande 

posterna Kortfristig upplåning och Långfristig upplåning i koncernens balansräkning, inklusive upplåning från ägare 

och finansiella leasingavtal) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens 

balansräkning plus nettoskulden. 

Koncernens kreditfacilitet är förenad med s.k. finansiella covenanter som består av ett antal finansiella nyckeltal. 

Awardit arbetar löpande med uppföljning av sina covenanter och styrelsen tar del av resultatet. Bolaget möter dessa 

finansiella covenanter. 

Det finns ingen utdelningspolicy i Awardit AB. 

 

Skuldsättningsgraden per den 31 december var som följer: 

 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Total upplåning (not 20) 57 091 37 861 32 251 

Avgår: likvida medel (not 19) -35 652 -28 028 -10 699 

Nettoskuld 21 439 9 833 21 552 

Totalt eget kapital 141 617 105 717 21 972 

Summa kapital 163 056 115 550 43 524 

    
Skuldsättningsgrad 13% 9% 50% 

 
 

Belopp i kSEK  2019-12-31 2018-12-31 

Kassa och bank  -35 652 -28 028 

Säljrevers  15 241 7 015 

Kortfristiga skulder  16 048 7 999 

Långfristiga skulder  25 803 22 847 

Nettoskuld   21 439 9 833 
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir 
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 

Awardit undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2.8 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. Återvinningsvärden 
för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras. Redovisade värden per balansdagen för goodwill fördelade på kassagenererande enheter 
framgår av not 12 

Något nedskrivningsbehov har inte identifierats avseende räkenskapsåren 2019 eller 2018. 
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Not 5 Intäkter och Rörelsesegment 

 
Intäkterna fördelade på varu- respektive tjänsteintäkter fördelar sig enligt följande: 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Försäljning av varor 285 671 128 136 

Försäljning av tjänster 18 448 12 842 

Summa nettoomsättning 304 119 140 978 

   
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt 
följande:    

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Sverige 279 510 130 872 

Norge 13 010 5 623 

Finland 1 176 405 

Danmark 10 422 4 078 

Summa nettoomsättning per geografisk marknad 304 119 140 978 

 
 
Rörelsesegment 
 
Segmentsinformation för 2019 

   B2B B2C Summa 

Försäljning av varor 81 389 204 284 285 673 

Försäljning av tjänster 13 006 5 440 18 446 

Nettoomsättning 94 395 209 724 304 119 

 
 
Segmentsinformation för 2018 

  B2B B2C Summa 

Försäljning av varor 65 165 65 265 130 430 

Försäljning av tjänster 9 484 1 064 10 548 

Nettoomsättning 74 649 66 329 140 978 

 
 
Rörelseresultat före avskrivningar fördelar sig på segment enligt följande: 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

B2B 21 523 16 646 

B2C 11 388 12 786 

Rörelseresultat före avskrivningar per segment 32 911 29 432 

 
 
Koncernens största kund stod för ca 13 procent av koncernens totala intäkter under räkenskapsåret 2019. 
Koncernens näst största kund stod för ca 12 procent av koncernens totala intäkter under räkenskapsåret 
2019.    
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Not 6 Övriga rörelseintäkter 

 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Valutakursdifferenser 387 – 

Statligt bidrag 1 097 1 047 

Övrigt 733 50 

Summa övriga rörelseintäkter 2 217 1 098 

 

Not 7 Övriga rörelsekostnader 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

   
Valutakursdifferenser 68 135 

Summa övriga rörelsekostnader 68 135 
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Not 8 Revisionsarvoden 

 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive andra uppdrag. 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Grant Thornton Sweden AB   
  Revisionsuppdrag 781 506 

  Övriga rådgivningstjänster 62  
Summa 843 506 

   

Ernst & Young AB, Ernst & Young AS, Ernst & Young Oy   
  Revisionsuppdrag 92 154 

  Övriga rådgivningstjänster 17 159 

Summa 108 314    

TimeVision   
  Revisionsuppdrag 26 27 

  Övriga rådgivningstjänster 22 16 

Summa 48 43    

Summa 999 863 

   

   

 2019-01-01 2018-01-01 

Moderföretaget 2019-12-31 2018-12-31 

Grant Thornton Sweden AB   
  Revisionsuppdrag 344 411 

  Övriga rådgivningstjänster 20  
Summa 364 411    

Summa 364 411 
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Not 9 Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal 

 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Löner och ersättningar 22 218 11 826 

Sociala kostnader 6 946 3 907 

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer (not 28) 1 567 739 

Summa 30 730 16 472 

 
 
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt gängse 
gällande regler, som längst 12 månader.  
 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen 

Löner och 
andra 

ersättningar 
(varav tantiem) 

Pensions-
kostnader Antal 

Löner och 
andra 

ersättningar 
(varav tantiem) 

Pensions-
kostnader Antal 

       
Styrelseledamöter, 
verkställande direktörer och 
andra ledande 
befattningshavare 3 876 (0) 446 6 3 214 (0) 233 7 
Övriga anställda 25 287 (0) 1 121 39 12 518 (0) 505 40 

Summa 29 163 (0) 1 567 45 15 733 (0) 739 47 

       
Moderföretaget       
Styrelseledamöter, 
verkställande direktörer och 
andra ledande 
befattningshavare 

828 (0) 73 

1 

828 (0) 73 

1 
Övriga anställda 1 499 (0) 5 3 1 656 (0) 20 3 

Summa 2 327 429 (0) 78 120 4 2 484 750 (0) 93 472 4 
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Not 9 Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal, forts. 
 

 
 
 
Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande 
befattningshavare   

 

 
2019-01-01  2018-01-01 

 2019-12-31  2018-12-31 

Koncernen 

Antal på 
balans-
dagen 

Varav 
män (%)   

Antal på 
balans-
dagen 

Varav 
män (%) 

      
Styrelseledamöter 6 83,3%  7 85,7% 

Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare 5 100,0%  2 100,0% 

Totalt 11 90,9%   9 88,9% 

      
Moderföretaget      
Styrelseledamöter 4 75,0%  4 75,0% 

Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare 1 100,0%  1 100,0% 

Moderföretaget totalt 5 80,0%   5 80,0% 

      
      

Sjukfrånvaro      
      

Moderbolaget 2019-01-01  2018-01-01 

Sjukfrånvaro 2019-12-31   2018-12-31 

 
Total sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid      
 - män 1,1%   1,5%  
 - kvinnor 1,0%   1,5%  

 

 
Medelantal anställda      

 2019-01-01  2018-01-01 

 2019-12-31  2018-12-31 

  
Medelantal 

anställda 
Varav 

män (%)   
Medelantal 

anställda 
Varav 

män (%) 

      

Sverige 4 75,0%  4 75,0% 

Totalt i moderföretaget 4 75%   4 75% 

      
Dotterföretag      
Sverige 41 59,0%  43 65,0% 

Norge 0   0  
Finland 0   0  
Totalt i dotterföretag 41 59%   43 65% 

      
Koncernen totalt 45 60%   47 66% 
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Not 10  Finansiella intäkter och Finansiella kostnader 

 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter, koncernföretag 121 15 

Summa finansiella intäkter 121 15 

   
Finansiella kostnader     

Räntekostnader -1 188 -209 

- finansiell leasing, upplösning av diskonteringseffekt -829 -118 

Summa finansiella kostnader -2 016 -326 

   

Resultat från finansiella poster, netto -1 896 -311 

 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

Moderföretaget 2019-12-31 2018-12-31 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   
Resultat från andelar i koncernföretag 7 330 – 

Ränteintäkter – 14 

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter 7 330 14 

   
Räntekostnader och liknande resultatposter     

Räntekostnader -1 071 -203 

Summa räntekostnader och liknande resultatposter -1 071 -203 

   

Resultat från finansiella poster, netto 6 259 -189 
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Not 11 Inkomstskatter 

 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Aktuell skatt för året 7 412 6 723 

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 19 – 

Summa inkomstskatt 7 431 6 723 

   
Moderföretaget     

Aktuell skatt för året 3 991 3 554 

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 19 – 

Summa skatt på årets resultat 4 010 3 554 

 
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad  
skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande: 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Resultat före skatt 31 016 29 121 

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats -6 637 -6 407 

Ej skattepliktiga intäkter 1 569 0 

Ej avdragsgilla kostnader -2 745 -371 
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran redovisats 0 -119 

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats 410 155 

Effekt av utländska skattesatser -9 18 

Justering aktuell skatt avseende tidigare år -19 – 

Inkomstskatt -7 431 -6 723 

 

 2019-01-01 2018-01-01 

Moderföretaget 2019-12-31 2018-12-31 

Resultat före skatt 25 925 16 137 

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%) -5 548 -3 550 

Ej skattepliktiga intäkter 1 569 0 

Ej avdragsgilla kostnader -12 -3 

Justering aktuell skatt avseende tidigare år -19 – 

Skatt på årets resultat -4 010 -3 553 

 
 
Skatteeffekten på underskottsavdrag tas upp endast i den mån det finns övertygande faktorer som talar för att dessa 
kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. Historik av förluster är en faktor som talar mot att värdera 
underskottsavdragen. Utöver detta har underskottsavdrag värderats i den utsträckning det också finns uppskjutna 
skatteskulder som kan kvittas mot underskott. 
 
Vägd genomsnittlig skattesats för bolaget är: 23,96% 23,09% 
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Not 11 Inkomstskatter, forts. 
 

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Uppskjutna skatteskulder   
Kundrelationer 7 329 8 187 

Nyttjanderättsavtal -17 – 

Summa uppskjutna skatteskulder 7 312 8 187 

   
Uppskjutna skattefordringar   
Underskottsavdrag -526 -917 

Summa uppskjutna skattefordringar -526 -917 

   

Uppskjutna skatteskulder, netto 6 786 7 270 

   
 
 
Uppskjutna skatter fördelas enligt följande:   

   

 2019-01-01 2018-01-01 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Vid årets början 8 187 – 

Ökning genom rörelseförvärv – 8 334 

Redovisning i resultaträkningen -875 -147 

Vid årets slut 7 312 8 187 
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Not 12 Immateriella tillgångar 

 

Koncernen    
Goodwill 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Ingående anskaffningsvärde 87 319 10 712 – 

Ökning genom rörelseförvärv (not 26) 44 220 76 607 10 712 

Justeringar av goodwill 361 – – 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 131 900 87 319 10 712 

Utgående ackumulerade nedskrivningar – – – 

Utgående redovisat värde 131 900 87 319 10 712 

 
 

Koncern    
Balanserade utvecklingsutgifter 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Ingående anskaffningsvärde 11 975 10 974 10 056 

Ökning genom rörelseförvärv (not 26) 5 639 559 477 

Årets aktiveringar 637 442 442 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 18 251 11 975 10 974 

    
Ingående avskrivningar -9 974 -9 361 -8 899 

Minskning genom rörelseförvärv (not 26) -3 207 – – 

Årets avskrivningar -781 -613 -462 

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 962 -9 974 -9 361 

    

Utgående redovisat värde 4 289 2 001 1 613 

 

Moderbolag    

Utgifter för balanserade utvecklingsarbeten 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Ingående anskaffningsvärde 10 920 10 478 10 037 

Årets aktiveringar 622 442 442 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 11 542 10 920 10 478 

    
Ingående avskrivningar -9 803 -9 350 -8 892 

Årets avskrivningar -458 -453 -458 

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 261 -9 803 -9 350 

    

Utgående redovisat värde 1 281 1 117 1 128 
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Not 12 Immateriella tillgångar, forts. 
 

Koncern    
Kundrelationer 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Ingående anskaffningsvärde 40 101 – – 

Ökning genom rörelseförvärv (not 26) – 40 101 – 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 40 101 40 101 – 

    
Ingående avskrivningar -668 – – 

Årets avskrivningar -4 010 -668 – 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 678 -668 – 

    

Utgående redovisat värde 35 423 39 433 – 
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Not 12 Immateriella tillgångar, forts. 
 
    2019-12-31   

Rörelsesegment B2B B2C Summa 

Goodwill per kassagenererande enhet 64 236 67 664 131 900 

Kundrelationer per kassagenererande enhet – 35 423 35 423 

Diskonteringsränta före skatt 10% 10%  
Tillväxt bortom prognosperioden (5 år) 2% 2%  

 

 2018-12-31 

Rörelsesegment B2B B2C Summa 

Goodwill per kassagenererande enhet 19 625 67 693 87 319 

Kundrelationer per kassagenererande enhet 0 39 433 39 433 

Diskonteringsränta före skatt 10% 10%  
Tillväxt bortom prognosperioden (5 år) 2% 2%  

 
 
 
Goodwill fördelas per segment, vilket för 2019 och 2018 består av slag av kund, privatkunder eller företagskunder.  
 
Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde, med undantag av de tillgångar 
som hänförs avvecklad verksamhet, där återvinningsvärdet fastställs som verkligt värde minus försäljningskostnader. 
Där återvinningsvärdet utgjorts av nyttjandevärdet har beräkningarna utgått från uppskattade framtida kassaflöden efter 
skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. 
Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten 
överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden där berörd KGE verkar.  
 
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden:  
 

2019 B2B B2C 

Tillväxttakt 1) 2% 2% 

Diskonteringsränta 2) 10% 10% 
 
1) Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom prognosperioden. 
2) Diskonteringsränta före skatt använd vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden. 
 
Dessa antaganden har använts för att analysera varje KGE inom respektive geografiskt område. De diskonteringsräntor 
som används anges efter skatt och återspeglar specifika risker som gäller för de olika segmenten.  
 
Awardit undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2.8 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar.  
 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras.  
 
Vid en rimligt möjlig förändring av ovan antaganden föreligger fortfarande inget nedskrivningsbehov.  
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Not 13 Materiella anläggningstillgångar 

 
Inventarier, verktyg och installationer 
 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Ingående anskaffningsvärde 197 154 161 

Inköp 63 43 – 

Försäljningar och utrangeringar -23 – -7 

Ökning genom rörelseförvärv (not 26) 522 – – 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 759 197 154 

    
Ingående avskrivningar -176 -144 -138 

Försäljningar och utrangeringar  23 – 7 

Ökning genom rörelseförvärv (not 26) -404 – – 

Årets avskrivningar  -27 -32 -12 

Utgående ackumulerade avskrivningar -584 -176 -144 

    

    
    

 

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Ingående anskaffningsvärde 44 44 51 

Inköp – – – 

Försäljningar och utrangeringar -23 – -7 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 21 44 44 

    
Ingående avskrivningar -44 -41 -38 

Återförda avskrivning på avyttringar och utrangeringar 23 – 7 

Årets avskrivningar  – -3 -10 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 -44 -41 

    

Utgående redovisat värde – – 3 
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Not 14 Nyttjanderättstillgångar 

 
Koncernen har leasingavtal i huvudsak bestående av lokalhyra och bil.  
 
Från och med räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2019 görs inte åtskillnad på finansiellt eller operationellt 
leasingåtagande i enlighet med IFRS 16. Samtliga leasingåtaganden redovisas i balansräkningen som en 
nyttjanderättighet på tillgångssidan och leasingskuld på skuldsidan. Linjär avskrivning tillämpas på 
nyttjanderättstillgångarna. De operationella leasingavgifterna redovisas som amortering av leasingskuld och som 
räntekostnad. Som en effekt förbättras rörelseresultatet samtidigt som resultatet efter finansnetto initialt kommer att 
försämras givet att linjär avskrivning sker på nyttjanderättstillgången medan räntekostnaderna beräknas utifrån en 
annuitetsmetod. Koncernens framtida leasingåtaganden nuvärdesberäknades per 2019-01-01 till en total leasingskuld 
och nyttjanderättstillgång. Med utgångspunkt från det framtida operationella leasingåtagandet per 2018-12-31 redovisas 
bryggan till den totala leasingskulden och nyttjanderättstillgången per övergångsdatum. Awardit har valt en förenklad 
övergångsmetod, vilket innebär att endast framtida leasingbetalningar och räntesatser räknas från 1 januari 2019, ingen 
omräkning av jämförelsetal har gjorts, avtal med mindre än 12 månaders löptid har behandlats som korttidsleasar (dvs 
ingår ej i leasingskulden), och undantag har också gjorts för avtal med mindre värde enligt standarden. Finansiell 
leasing enl. IAS 17 har samma IB värden som innan övergång, alla kontrakt för nyttjanderätten startar 1 jan 2019 (dvs. 
ingen eget kapital-effekt). Vid övergången till IFRS 16 uppgick den marginella upplåningsräntan för de leasingskulder 
som redovisas enligt IFRS 16 till mellan 2% och 4% beroende på typ av tillgång. 
     

Tillgångar med nyttjanderätt*    
Koncernen 2019-12-31 2019-01-01 

Lokaler 2 699 4 048 

Bilar 285 – 

Summa 2 984 4 048    

Skulder avseende leasing 
  

   

Koncernen 2019-12-31 2019-01-01 

Kortfristiga 1 512 1 109 
Långfristiga 1 163 2 597 

Summa 2 675 3 706     

    

    

Nuvärde på skulder avseende nyttjanderättstillgångar är som följer:     

   
Koncernen 2019-12-31 2019-01-01 

Inom 1 år 1 512 1 109 

Mellan 1-5 år 1 163 2 597 

Mer än 5 år – – 

Nuvärde på skulder avseende nyttjanderättstillgångar 2 675 3 706 
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Not 14 Nyttjanderättstillgångar, forts. 
 
 
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer: 
 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Inom ett år 1 540 1 488 

Senare än ett men inom fem år 1 216 2 755 

Senare än fem år – – 

Summa 2 755 4 243 

 

 

Not 15 Varulager 

 
Koncernen 

 

Anskaffningsvärde varulager 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Handelsvaror 19 422 23 468 – 

Summa varulager före nedskrivningar 19 422 23 468 – 

    

    

Bokfört värde varulager 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Handelsvaror 19 422 23 468 – 

Summa bokfört värde 19 422 23 468 – 
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Not 16 Kundfordringar 

 
 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Kundfordringar 73 726 68 859 

Minus: Kreditförlustreserv -378 -310 

Kundfordringar - netto 73 348 68 549 

   
Kundfordringar fördelade per valuta   
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

SEK 65 681 58 393 

EUR 433 218 

DKK 3 245 4 143 

NOK 3 987 5 795 

  73 348 68 549 

   
 

Förändring i kreditförlustreserv kundfordringar   
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående värde -310 – 

Kreditförlustreserv -68 -310 

Utgående värde -378 -310 

 
 
Analys av kreditriskexponering i kundfordringar 2019-12-31 2018-12-31 

Kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna 58 955 50 453 

   
Förfallna:   
 - Mindre än 2 månader 13 174 17 943 

 - 2-6 månader 935 41 

 - 6-12 månader 243 5 

 - mer än 12 månader 419 417 

Totalt förfallna 14 771 18 406 

Varav nedskrivna -378 -310 

Redovisat värde på kundfordringar 73 348 68 549 

     
Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs vanligen bort när Koncernen inte förväntas återvinna ytterligare 
likvida medel. Den maximala exponeringen för kreditrisk på kundfordringar utgörs per balansdagen av det redovisade 
värdet. Koncernen har ingen pant som säkerhet. 
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Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Förutbetald hyra 204 88 
Förutbetalda försäkringskostnader 78 91 
Upplupna intäkter 3 385 9 860 
Övriga poster 1 865 2 864 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 532 12 903 

   

   
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Upplupna intäkter – 7 231 
Övriga poster 412 91 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 412 7 322 

 
 

Not 18 Likvida medel 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Balansräkningen   
Kassa och bank 35 652 28 028 

Summa likvida medel i balansräkningen 35 652 28 028 

   

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Kassaflödesanalysen   
Kassa och bank 35 652 28 028 

Summa likvida medel i kassaflödesanalysen 35 652 28 028 
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Not 19 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 

 
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken följer närmast efter 
balansräkningen. 
 

  
Antal aktier 

(tusental) Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Summa 

Ingående balans per 01 januari 2017 16 500 – 500 

Apportemission – – 8 977 8 977 

Utgående balans per 01 januari 2018 16 500 8 977 9 477 

Split 5 215 – – – 

Apportemission 1 142 137 72 241 72 378 

Utgående balans per 31 december 2018 6 373 637 81 218 81 855 

Apportemission 306 31 27 901 27 932 

Utgående balans per 31 december 2019 6 679 668 109 119 109 787 

 
 
Aktierna har ett kvotvärde på 10 öre per aktie. Varje aktie motsvaras av en röst. Alla per balansdagen registrerade 
aktier är fullt betalda. 
 
Reserver 

Fonden Reserver i eget kapital består på balansdagen av valutakurseffekter hänförlig utländska dotterföretag. 

 
Apportemissioner 
Vid rörelseförvärv har delar av köpeskilling reglerats mot eget kapitalinstrument. Ovan Apportemissioner avser 
rörelseförvärv genomförda 2017-2019. Värdet på apportemissionen har satts utifrån aktuell kurs på tillträdesdagen till 
rörelsen gånger antalet emitterade aktier.  
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Not 20 Upplåning 

    
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Långfristig    
Upplåning från kreditinstitut 24 640 20 250 20 250 

Säljarreverser för rörelseförvärv 15 241 7 015 10 000 

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 1 163 2 596 – 

Summa 41 043 29 861 30 250 

    
Kortfristiga bankplaceringar    
Upplåning från kreditinstitut 12 007 6 750 205 

Utnyttjad checkräkningskredit 2 529 140  

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 1 512 1 109 1 795 

Summa 16 048 7 999 2 001 

    

Summa upplåning 57 091 37 860 32 251 

 
För ovan skulder är aktier i dotterföretag ställda som säkerhet. För mer upplysningar om ställda säkerheter se not 24 
Ställda säkerheter. 
 
Koncernens upplåning förfaller till betalning år 2020-2023. Se även not 3, tabell för beskrivning av kontraktuella 
odiskonterade kassaflöden vilken inkluderar framtida ännu ej redovisad ränta på upplåningen.  
 
Outnyttjade checkkrediter uppgår per balansdagen till 6 771 tkr i koncernen.  
 
Koncernens kreditfacilitet är förenad med s.k. finansiella covenanter, vilka består av ett antal finansiella nyckeltal. 
Awardit arbetar löpande med uppföljning av sina covenanter och styrelsen tar del av resultatet. 
 
Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då samtliga lån löper med 
3-månaders ränta. Ett undantag är en säljarrevers till tidigare ägare av Crossroads Loyalty Solutions AB som löper till 
2022 som har diskonterats till nuvärde. 
 

Koncernen 2019 2018 2017 

Upplåning    
Skulder till kreditinstitut vid årets början 37 860 205 – 

Amortering av lån -8 882 – – 

Upptagna lån under året 26 030 36 795 205 

Upptagna lån under året hänförliga till 
nyttjanderättstillgångar 428 3 706 – 

Amortering av lån avseende nyttjanderättstillgångar -1 459 – – 

Checkräkningskredit 2 389 140 – 

Diskonteringseffekt av lån avseende köpeskilling 
Crossroads – -3 103 – 

Upplösning diskonteringseffekt av lån avseende 
köpeskilling Crossroads 726 118 – 

Summa upplåning 57 091 37 860 205 
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Not 21 Övriga avsättningar 

 

Koncernen 
Förändringen i avsättningar består av följande:  2019-12-31 2018-12-31 

Ingående redovisat värde 1 724 1 343 

Avsättningar under perioden - 341 

Ianspråktagande under perioden -137 - 

Utgående redovisat värde 1 587 1 724 

 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Långfristig del 1 176 1 368 

Kortfristig del 411 357 

Summa 1 587 1 724 

 

Not 22 Övriga skulder 

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 

Momsskuld 11 039 7 481 

Personalrelaterade skulder 1 512 947 

Övrigt 4 381 2 114 

Summa övriga skulder 16 932 10 542 

   

Moderföretaget 2019-12-31 2018-12-31 

Momsskuld 1 252 1 369 

Personalrelaterade skulder 69 – 

Övrigt 1 990 0 

Summa övriga skulder 3 310 1 369 
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Upplupna löner – 67 14 

Upplupna semesterlöner 2 146 1 545 184 

Upplupna sociala avgifter 1 034 748 52 

Upplupna avtalskostnader – 15 000 – 

Upplupna räntor 27 41 – 

Övrigt 6 379 6 588 1 930 

Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 9 587 23 990 2 181 

    
Moderföretaget       

Upplupna löner – 39 – 

Upplupna semesterlöner 70 82 80 

Upplupna sociala avgifter 41 46 – 

Upplupna avtalskostnader – 15 000 – 

Upplupna räntor 27 41 – 

Övrigt 1 297 1 337 1 187 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 435 16 546 1 267 
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Not 24 Ställda säkerheter 

    

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

För egna skulder och avsättningar:    
Företagsinteckningar 5 000 – – 

Aktier i dotterföretag    
Aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB 94 186 103 333 – 

Aktier i Retain 24 Sverige AB 37 865 – – 

  137 051 103 333 – 

    

Moderföretaget 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Företagsinteckningar 5 000 – – 

Övriga skulder till kreditinstitut    
Aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB 107 426 107 426 – 

Aktier i Retain 24 Sverige AB 41 652 – – 

  154 078 107 426 – 

 
 

Not 25 Eventualförpliktelser    

    
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Garantiåtagande för dotterbolags räkning    
Bankgarantier 685 – – 

  685 – – 
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Not 26 Rörelseförvärv 

 
I det följande följer en sammanställning över förvärv 2019 och 2018. För information per förvärv hänvisas till sektion 
längre ned i noten. 
 
 
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:   
Koncernen 2019 2018 

Köpeskilling   
 - kontant betalt 23 431 36 559 

 - Köpeskilling erlagd med eget kapitalinstrument 25 623 - 

 - Förvärvsskuld – 14 397 

Sammanlagd köpeskilling 49 054 50 956 

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 4 834 46 704 

Goodwill 44 220 4 252 

   
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande:   

 

Förvärvat 
redovisat 

värde 

Förvärvat 
redovisat 

värde 

Förvärvade nettotillgångar 2019 2018 

Likvida medel 1 733 4 484 

Balanserade utvecklingsutgifter (not 12) 2 432 – 

Kundkontrakt och kundrelationer (not 12) – 40 101 

Materiella anläggningstillgångar (not 13) 118 50 

Finansiella anläggningstillgångar 25 627 

Varulager – 10 665 

Kundfordringar och andra fordringar 4 770 29 092 

Uppskjutna skatteskulder, netto – -7 417 

Aktuella skatteskulder 1 223 -130 

Leverantörsskulder och andra skulder -5 467 -30 767 

Verkligt värde på nettotillgångar 4 834 46 704 

Goodwill 44 220 76 607 

Sammanlagd köpeskilling     

   
Kontant reglerad köpeskilling -23 431 -36 559 

Likvida medel i dotterföretag 1 733 4 484 

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv -21 698 -32 075 
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Not 26 Rörelseförvärv, forts. 

 

Under 2018 och 2019 har totalt fyra stycken förvärv skett, vilka beskrivs nedan. 
 
 
Market2Member AB (M2M) 
 
M2M förvärvades den 2019-11-22. 
 
M2M erbjuder lojalitetsprogram med handlarfinansierade belöningar för banker och kreditkortsbolag på den nordiska 
marknaden. M2M har ett tiotal banker och kortutgivare som kunder samt över 500 handelspartners i hela Skandinavien. 
Omsättningen 2019 uppgick till 6 988 tkr och nettoresultatet 136 tkr. Bolaget har sedan förvärvsdagen bidragit till 
koncernens omsättning med 531 tkr. 
 
Förvärvet av M2M innebär starka synergier med övriga företag inom Awardit-koncernen. 
 
 
Retain 24 AB 
 
Retain 24 förvärvades den 2019-10-01. 
 
Retain 24 startades 2002 och är Nordens största operatör och processor av digitala presentkort. Retain 24 erbjuder ett 
enkelt, säkert och flexibelt presentkortssystem som driver både trafik och försäljning till kunderna. Systemet fungerar 
lika bra i den fysiska butiken som i webbshopen. Tillgång till systemet sker antingen via integrerade- eller fristående 
lösningar i kassasystem eller webbshoppar. Retain 24 hanterar också andra värdehandlingar så som kuponger, 
tillgodokort och bonusar. Omsättningen 2019 uppgick till 10 938 tkr och nettoresultatet 1300 tkr. Bolaget har sedan 
förvärvsdagen bidraget till koncernens omsättning med 5 372 tkr. 
 
På efterföljande sidor följer en uppställning över förvärvade nettotillgångar samt beskrivning av köpeskilling. 

 
 
Goodwill 
Goodwill i anslutning till rörelseförvärven består till stor del av synergier, som uppstår av att befintliga företag och 
nyförvärvade företag gynnas av att ingå i samma koncern. Det består också av kunskap (know-how) hos anställda som 
följer med förvärven. 
 

 
  



Awardit AB (publ.)   
Org nr 556575-8843   
   

54 

Not 26 Rörelseförvärv, forts. 
 

 
Retain24 Sverige AB Market2member AB  

 2019-10-01 2019-11-22 

     
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:     

Koncernen   2019   2019 

Köpeskilling     
 - kontant betalt  21 000  2 431 

 - Köpeskilling erlagd med eget kapitalinstrument  20 431  5 192 

Sammanlagd köpeskilling  41 431  7 622 

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar   3 059   1 774 

Goodwill  38 372  5 848 

     
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande:     

 Retain24 Sverige AB Market2member AB 

Förvärvade nettotillgångar   

Förvärvat 
redovisat 

värde   

Förvärvat 
redovisat 

värde 

Likvida medel  2 023  -290 

Balanserade utvecklingsutgifter (not 12)  315  2 117 

Kundkontrakt och kundrelationer (not 12)  –  – 

Materiella anläggningstillgångar (not 13)  114  4 

Finansiella anläggningstillgångar  25  – 

Kundfordringar och andra fordringar  2 450  2 319 

Aktuella skatteskulder  1 148  76 

Leverantörsskulder och andra skulder  -3 015  -2 452 

Verkligt värde på nettotillgångar   3 059   1 774 

Goodwill  38 372  5 848 

Sammanlagd köpeskilling   41 431   7 622 

     
Kontant reglerad köpeskilling  -21 000  -2 431 

Likvida medel i dotterföretag  2 023  -290 

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv  -18 977  -2 720 
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Not 26 Rörelseförvärv, forts. 
 
Information om förvärven som skedde under 2018: 
 

 Crossroads Loyalty    
Solutions AB  

Motivation Service 
Landgren AB  

 2018-11-06 2018-04-23 

     
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:     

Koncernen   2018   2018 

Köpeskilling     
 - kontant betalt  36 559  – 

 - Köpeskilling erlagd med eget kapitalinstrument  59 526  12 828 

 - Förvärvsskuld  14 397  – 

Sammanlagd köpeskilling  110 483  12 828 

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar   42 789   3 915 

Goodwill  67 693  8 913 

     
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande:     

 

Crossroads Loyalty    
Solutions AB  

Motivation service 
Landgren AB 

Förvärvade nettotillgångar   

Förvärvat 
redovisat 

värde   

Förvärvat 
redovisat 

värde 

Likvida medel  1 220  3 265 

Kundkontrakt och kundrelationer (not 12)  40 101  – 

Materiella anläggningstillgångar (not 13)  –  50 

Finansiella anläggningstillgångar  –  627 

Varulager  10 659  6 

Kundfordringar och andra fordringar  25 934  3 157 

Uppskjutna skatteskulder, netto  -8 334  917 

Aktuella skatteskulder  -550  420 

Leverantörsskulder och andra skulder  -26 241  -4 526 

Verkligt värde på nettotillgångar   42 789   3 915 

Goodwill  67 693  8 913 

Sammanlagd köpeskilling   110 483   12 828 

     
Kontant reglerad köpeskilling  -36 559  – 

Likvida medel i dotterföretag  1 220  3 265 

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv  -35 339  3 265 
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Not 27 Transaktioner med närstående 

 
För beskrivning av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare – se not 9 Ersättningar till anställda. 
 
Vi har som närstående definierat företagsledningen, styrelsen i moderbolaget, Awardit AB (publ.), ägarna till Awardit AB 
(publ.) samt dotterföretagen som ingår i koncernen.  
 
Aktier i dotterföretag samt transaktioner mellan företag som ingår i koncernen elimineras i koncernredovisning varför 
någon närmare redogörelse ej lämnas kring dessa belopp. 
 

Belopp i kSEK 

Grundlön/ 
Styrelse-

arvode 
Rörlig 

ersättning 
Övriga 

förmåner 
Pensions-

kostnad 
Övrig 

ersättning Summa 

2019-12-31       
Styrelseledamot 1 25 – – – – 25 

Styrelseledamot 2 27 – – – – 27 

Styrelseledamot 3 313 – 0 21 – 335 

Styrelsesuppleant 1 495 – – 24 – 519 

Verkställande direktör 1 598 – 7 73 – 678 

Verkställande direktör 2 892 – 2 149 – 1 043 

Verkställande direktör 3 383 – 8 161 – 552 

Verkställande direktör 4 150 – 1 11 – 161 

Verkställande direktör 5 47 – – 7 – 54 

Summa 2 931 – 19 446 – 3 396 

       
2018-12-31             

Styrelseledamot 1 25 – – – – 25 

Styrelseledamot 2 264 – – – – 264 

Styrelseledamot 3 402 – – 21 – 423 

Styrelseledamot 4 58 – 5 5 – 68 

Styrelseledamot 5 58 – 5 5 – 68 

Styrelsesuppleant 1 434 – – 20 – 454 

Verkställande direktör 1 598 – 7 73 – 678 

Verkställande direktör 2 146 – 0 25 – 171 

Verkställande direktör 3 420 – 23 94 – 537 

Summa 2 406 – 40 243 – 2 689 

 

Nyckelpersonerna i ledande ställning har erhållit följande ersättningar: 

  2019-12-31 2018-12-31 
 

Löner och andra kortfristiga ersättningar 3 396 2 689  

  3 396 2 689 
 

   
 

Det finns säljarreverser mellan Awardit och tidigare aktieägare i av Awardit förvärvade bolag uppgående till totalt 15 241 
kSEK per 2019-12-31 (Not 20). Henrik Olander (VD i Awardit) har genom en andel av dessa en fordran på bolaget på  
3 917 kSEK som löper till november 2022. Samtliga säljarreverser löper med ränta som följer STIBOR-90. 
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Not 28 Händelser efter balansdagen 

 

- Henrik Olander tillträdde som VD i januari. Tidigare VD, Niklas Lundqvist, arbetar kvar i koncernen med 
huvudsakligt fokus på förvärv och affärsutveckling. 
 

- I januari ingicks ett kundavtal med Scandic Hotels, Nordens största hotellkedja, med avseende på deras 
lojalitetsprogram Scandic Friends. 
 

- I mars 2020 förvärvades teknikplattformarna från konkursboet i Goyada för totalt 5 mkr. En del personal 
följde med till Awardit, delvis som konsulter och delvis anställda.  

- Styrelsen ser att utbrottet av viruset Covid-19 fått en negativ effekt på företagets intäkter och resultat från 
och med mitten av mars. Styrelsen kan i dagsläget inte kan bedöma hur stora eller hur långvariga de 
ekonomiska effekterna blir av utbrottet. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att 
begränsa effekten, bl.a. kostnadsbesparingar, likviditets-förstärkande åtgärder samt organisatorisk 
beredskap vid onormalt hög sjukfrånvaro hos personalen. 

 

Not 29 Andelar i koncernföretag 

 

Moderföretaget 2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Ingående anskaffningsvärde 132 231 11 665 569 

Investering 51 688 120 566 11 095 

Utgående redovisat värde 183 918 132 231 11 665 

 
 
Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag: 

 

Namn 
Organisations-

nummer Säte 
Kapital-

andel 
Antal 

andelar 

Redovisat värde 

2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01 

Lokalbolaget på Snickarbacken AB 556755-0859 Stockholm 100% 1 000 37 37 37 

Rewardit AB 556942-7296 Stockholm 100% 7 031 2 860 5321) 5321) 

Sponsorhuset AB 556831-3109 Göteborg 100% 111 296 12 095 12 095 11 095 

Motivation service Landgren AB 556193-9298 Stockholm 100% 4 000 12 140 12 140 - 

Crossroads Loyalty Solutions AB 556578-1571 Göteborg 100% 333 757 107 426 107 426 - 

Retain 24 Sverige AB 556635-5516 Stockholm 100% 100 000 41 652 - - 

Market2member AB 556743-0169 Stockholm 100% 130 534 7 707 - - 

Utgående redovisat värde         183 918 132 231 11 665 
 
        

1) Moderföretagets ägande ändrades under 2019 till 100%. Per 2018-01-01 samt 2018-12-31 var andelen 65,9%. 
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Not 30 Resultatdisposition 

 
Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att balanserad vinst inklusive fri överkursfond, totalt 122 480 226 kronor, överförs i ny räkning. 
  

Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 
Från och med den 1 januari 2018 upprättar Awardit AB (publ.) sin koncernredovisning i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Fram till och med 2019 upprättades årsredovisningen 
i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Denna not beskriver effekterna på Awardits finansiella ställning och resultat för 2018 och 2019 
i enlighet med IFRS. 
 
Datum för Awardits övergång till IFRS är den 1 januari 2018. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 
Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Effekterna av byte av redovisningsprinciper 
redovisas direkt mot eget kapital. Tidigare publicerad finansiell information för räkenskapsåret 2018 och 2019 har 
omräknats till IFRS. Finansiell information avseende tidigare räkenskapsår 2018 har inte räknats om. 
 
Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med 
retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet, alternativt 
krav, att frångå denna huvudregel. 
Awardit har valt att tillämpa undantaget att inte räkna om rörelseförvärv innan övergångsdatum 2018-01-01 i enlighet 
med IFRS 3 Rörelseförvärv. Vidare har leasingkontrakt med löptid kortare än 12 månader från övergångsdatum till IFRS 
16 Leasingkontrakt (2019-01-01) hanterats såsom korttidshyra, i enlighet med de undantagsregler som finns i IFRS 1.  
I det följande redogörs för de förändringar i redovisningsprinciper som införandet av IFRS medför samt 
övergångseffekterna på Awardits resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 och 2019. 
 
Övergången har förutom kvantitativa effekter även inneburit att Resultat- och Balansposter i vissa fall benämns 
annorlunda.  
 

 

Förändringar i Eget Kapital             
Samtliga belopp i tkr             

              

 Not 2018-01-01   2018-12-31   2019-12-31 

         

Eget Kapital enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper   21 972   92 933   107 628 

              

Återläggning goodwillavskrivningar A –   6 575   31 545 

Avskrivningar kundrelationer B –   -668   -4 678 

Justering av köpeskilling Rörelseförvärv C –   7 355   7 657 

Upplösning diskonteringseffekt D –   -118   -843 

Kostnader i anslutning till rörelseförvärv E –   -507   -842 

Effekter av redovisning nyttjanderättstillgångar I –   –   -62 

Summa justeringar   –   12 637   32 776 

Skatteeffekt på ovan utförda justeringar F –   147   1 213 

Summa justeringar av Eget Kapital   –   12 784   33 989 

              

Eget Kapital i enlighet med IFRS   21 972   105 717   141 617 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts. 
 
Not A Återläggning av goodwillavskrivningar 
 
Bokfört värde på goodwill per 2018-01-01 utgör nytt antaget anskaffningsvärde. Avskrivningar på goodwill under 2018 
uppgår till 6 575 kSEK och under 2019 till 25 480 kSEK. Goodwillavskrivningarna har i sin helhet återförts. Något 
nedskrivningsbehov med anledning av återföringen av avskrivningarna har inte identifierats. Återföringen påverkar 
redovisat värde på goodwill samt eget kapital. Se även nästa tabell för en uppställning av balansräkningen och 
effekterna av justeringarna.  
 
Not B Avskrivningar kundrelationer 
 
Förvärv genomförda under 2018 och 2019 har räknats om i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. Vid denna omräkning 
har del av köpeskillingen allokerats till Kundrelationer, vilka bedömts ha en nyttjandeperiod om 10 år. Totalt har 40 101 
kSEK allokerats till Kundrelationer, hänförligt förvärvet av Crossroads Loyalty Solutions AB. Förvärvet skedde den 6 
november 2018 och avskrivningen under perioden fram till och med 31 december 2018 har beräknats till 668 kSEK. 
Under perioden fram till 31 december 2019 har avskrivningar beräknats till 4 010 kSEK. Se även not 26 för ytterligare 
information avseende rörelseförvärv under 2018 och 2019. 
 
Not C Justering av köpeskilling Rörelseförvärv 
 
Köpeskillingen avseende rörelseförvärvet av Motivation Service Landgren AB reglerades i sin helhet genom emission 
av eget kapitalinstrument i Awardit AB (publ.). Del av köpeskillingen för Crossroads Loyalty Solutions AB reglerades 
genom emission av eget kapitalinstrument. Enligt IFRS 3 ska eget kapitalinstrumenten i detta fall värderas med bas i 
aktiekursen på respektive tillträdesdag. Detta har inneburit en justering av köpeskillingen – jämfört med registrerat värde 
på nyemissionen – om totalt 7 355 kSEK. Detta har redovisats som en ökning av goodwill samt som en ökning av övrigt 
tillskjutet kapital.  
 
Not D Upplösning diskonteringseffekt 
 
Del av köpeskillingen för de förvärv som nämns under Not C ovan ska regleras i framtiden. De köpeskillingar som 
regleras i framtiden är klassificerade som finansiella skulder och ska redovisas enligt effektivräntemetoden. Då 
skulderna löper utan ränta har de diskonterats till en räntenivå om 5 %. Effekten på eget kapital består i upplösning 
(unwind) av diskonteringseffekt från tidpunkterna för förvärven till och med 2019-12-31. Total effekt på eget kapital 
uppgår under 2019 till minus 843 kSEK och under 2018 till minus 118 kSEK. 
 
 
Not E Kostnader i anslutning till rörelseförvärv 
 
I enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer utgör transaktionskostnader en del av anskaffningsutgiften vid 
ett förvärv av andelar i dotterbolag (Rörelseförvärv). Enligt IFRS 3 ska sådana utgifter kostnadsföras i den period de 
uppkommer. Totala transaktionskostnader avseende rörelseförvärv under 2019 uppgår till 335 kSEK och under 2018 till 
507 kSEK, vilket påverkat eget kapital negativt. Ackumulerad effekt på 2019 års egna kapital uppgår till 842 kSEK.  
 
 
Not F Skatteeffekt på ovan utförda justeringar 
 
Skatteeffekten är relaterad till Not B och Not D. Skatteeffekten avseende avskrivningar på kundrelationer har för 2019 
beräknats till 21,4% vilket var gällande skattesats vid denna tidpunkt. Några temporära skillnader föreligger inte 
avseende Goodwill, Justering Köpeskilling Rörelseförvärv eller Kostnader i anslutning till rörelseförvärv (Permanent 
skillnad). 
 
Netto uppgår eget kapitaleffekten per 2019-12-31 till 33 989 kSEK och 2018-12-31 till 12 784 kSEK. För 
öppningsbalansen 2018-01-01 har några justeringar på eget kapital inte identifierats. 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts 

 
Nedan presenteras effekter på resultaträkning 2019 
 
 

  Tidigare       

  Tillämpade Summa     

  Redovisnings- effekt vid     

Belopp i: kSEK Principer övergång   Ack 

  K3 Till IFRS Not IFRS 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 304 119 –   304 119 
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor 
och pågående arbete för annans räkning 622 –   622 

Övriga rörelseintäkter 2 217 –   2 217 

Nettoomsättning 306 959 –   306 959 

          

          

Rörelsens kostnader         

Handelsvaror -224 841 –   -224 841 

Övriga externa kostnader -13 261 1 148 E,I -12 113 

Personalkostnader -30 730 –   -30 730 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
tillgångar -26 308 20 011 

A, B, 
I -6 297 

Övriga rörelsekostnader -67 –   -67 

Rörelseresultat 11 752 21 159   32 911 

          

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter 121 –   121 

Finansiella kostnader -1 188 -829 D, I -2 016 

Finansiella poster - Netto -1 067 -829   -1 896 

         

Resultat före skatt 10 685 20 330   31 016 

Aktuell skatt -7 431 –   -7 431 

Uppskjuten skatt – 875 F, I 875 

Årets resultat 3 255 21 205   24 460 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts. 
 
Nedan presenteras effekter på balansräkning per 2019-12-31 

 
  Tidigare       

  Tillämpade Summa     

  Redovisnings- effekt vid     

Belopp i: kSEK Principer övergång     

  K3 Till IFRS Not IFRS 

TILLGÅNGAR  –     

Goodwill 128 729 3 171 G 131 900 

Kundrelationer – 35 423 H 35 423 

Balanserade utvecklingsarbeten 4 289 –   4 289 

Övriga immateriella tillgångar 40 –   40 

Inventarier, verktyg och installationer 175 –   175 

Nyttjanderättstillgångar – 2 984 I 2 984 

Andelar i intresseföretag 25 –   25 

Uppskjutna skattefordringar – 526 E 526 

Summa anläggningstillgångar 133 258 42 104   175 362 

          

Varulager 19 422 –   19 422 

Kundfordringar 73 348 –   73 348 

Aktuella skattefordringar 1 401 –   1 401 

Övriga fordringar 1 678 –   1 678 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 920 -388 I 5 532 

Likvida medel 35 652 –   35 652 

Summa omsättningstillgångar 137 421 -388   137 033 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 270 679 41 716   312 395 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts. 
 
Nedan presenteras effekter på balansräkning per 2019-12-31 
 

  Tidigare       

  Tillämpade Summa     

  Redovisnings- effekt vid     

Belopp i: kSEK Principer övergång     

  K3 Till IFRS Not IFRS 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Aktiekapital 668 –   668 

Bundna reserver 1 690 -1 690   – 

Övrigt tillskjutet kapital 101 764 7 355   109 119 

Reserver -135 –   -135 

Balanserat resultat inkl. årets resultat 3 642 28 324   31 965 

  107 628 33 989   141 617 

Minoritetsintresse   –   – 

Summa Eget Kapital 107 628 33 989   141 617 

          

Upplåning 24 640 –   24 640 

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar   1 163 I 1 163 

Uppskjutna skatteskulder   7 312 H 7 312 

Andra långfristiga skulder 17 500 -2 259 L 15 241 

Övriga avsättningar 1 587 –   1 587 

Summa långfristiga skulder 43 727 6 215   49 942 

          

Upplåning 12 007 –   12 007 

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar   1 512 I 1 512 

Leverantörsskulder 74 205 –   74 205 

Aktuella skatteskulder 4 064 –   4 064 

Övriga skulder 16 933 –   16 933 

Checkräkningskredit 2 529 –   2 529 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 9 587 –   9 587 

Summa kortfristiga skulder 119 324 1 512   120 836 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 270 679 41 716   312 395 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts. 
 
Nedan presenteras effekter på resultaträkning 2018 
 

  Tidigare       

  Tillämpade Summa     

  Redovisnings- effekt vid     

Belopp i: kSEK Principer övergång     

  K3 Till IFRS Not IFRS 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 140 978 –   140 978 

Aktiverat arbete för egen räkning 926 –   926 

Övriga rörelseintäkter 1 098 –   1 098 

Nettoomsättning 143 002 –   143 002 

    –     

          

Rörelsens kostnader         

Handelsvaror -87 314 –   -87 314 

Övriga externa kostnader -7 787 -507 E -8 294 

Personalkostnader -16 472 –   -16 472 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -7 260 5 906 A,B -1 354 

Övriga rörelsekostnader -135 –   -135 

Rörelseresultat 24 033 5 399   29 432 

          

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter 15 –   15 

Finansiella kostnader -209 -118 D -326 

Finansiella poster - Netto -194 -118   -311 

          

Resultat före skatt 23 839 5 282   29 121 

    –   – 

Aktuell skatt -6 723 –   -6 723 

Uppskjuten skatt   147 F 147 

Årets resultat från kvarvarande verksamheter 17 116 5 429   22 545 

Årets resultat 17 116 5 429   22 545 

          

Övrigt totalresultat         

Valutakursdifferenser -163 –   -163 

Övrigt totalresultat för året -163 –   -163 

          

Summa totalresultat för året 16 953 5 429   22 382 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts. 
 
Nedan presenteras effekter på balansräkning 2018-12-31  
 
  Tidigare       
  Tillämpade Summa     
  Redovisnings- effekt vid     

Belopp i: kSEK Principer övergång     

  K3 Till IFRS Not IFRS 
TILLGÅNGAR         
Goodwill 109 683 -22 364 G 87 319 
Kundrelationer – 39 433 H 39 433 
Balanserade utvecklingsarbeten 2 001 –   2 001 
Övriga immateriella tillgångar 60 –   60 
Inventarier, verktyg och installationer 21 –   21 
Nyttjanderättstillgångar   4 048 I 4 048 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 627 -627 J 0 
Andra långfristiga fordringar   627 J 627 
Uppskjutna skattefordringar   917   917 

Summa anläggningstillgångar 112 392 22 033   134 425 
Varulager 23 468 –   23 468 
Kundfordringar 68 549 –   68 549 
Aktuella skattefordringar 19 –   19 
Övriga fordringar 2 870 –   2 870 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 245 -342   12 903 
Likvida medel 28 028 –   28 028 

Summa omsättningstillgångar 136 179 -342   135 837 

SUMMA TILLGÅNGAR 248 571 21 691   270 262 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Aktiekapital 637 –   637 
Bundna reserver 1 412 -1 412   – 
Överkursfond   –   – 
Övrigt tillskjutet kapital 73 863 7 355   81 218 
Reserver   163   163 
Balanserat resultat inkl. årets resultat 16 585 6 678   23 263 

  92 497 12 784   105 281 
Minoritetsintresse 436 –   436 

Summa Eget Kapital 92 933 12 784   105 717 

Upplåning 20 250 –   20 250 
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar   2 597  2 597 
Uppskjutna skatteskulder   8 187 K 8 187 
Andra långfristiga skulder 10 000 -2 985 I 7 015 
Övriga avsättningar 1 724 –   1 724 

Summa långfristiga skulder 31 974 7 798   39 773 
Upplåning 6 750 –   6 750 
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar   1 109 I 1 109 
Leverantörsskulder 77 744 –   77 744 
Aktuella skatteskulder 4 497 –   4 497 
Övriga skulder 10 542 –   10 542 
Checkräkningskredit 140 –   140 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 23 990 –   23 990 

Summa kortfristiga skulder 123 663 1 109   124 772 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 248 571 21 691   270 262 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts. 
 
Nedan presenteras effekter på balansräkning 2018-01-01 

 
  Tidigare       

  Tillämpade Summa     

  Redovisnings- effekt vid     

Belopp i: kSEK Principer övergång     

  K3 Till IFRS Not IFRS 

TILLGÅNGAR         

Goodwill 10 712 –   10 712 

Kundrelationer   –   – 

Balanserade utvecklingsarbeten 1 613 –   1 613 

Inventarier, verktyg och installationer 10 –   10 

Summa anläggningstillgångar 12 336 –   12 336 

          

Varulager   –   – 

Kundfordringar 2 408 –   2 408 

Övriga fordringar 286 –   286 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 926 –   8 926 

Likvida medel 10 699 –   10 699 

Summa omsättningstillgångar 22 318 –   22 318 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 34 654 –   34 654 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Aktiekapital 523 –   523 

Bundna reserver 746 -746   – 

Övrigt tillskjutet kapital 8 977 0   8 977 

Balanserat resultat inkl. årets resultat 11 561 746   12 307 

  21 807 –   21 807 

Innehav utan bestämmande inflytande 165 –   165 

Summa Eget Kapital 21 972 –   21 972 

          

Övriga avsättningar 1 343 –   1 343 

Summa långfristiga skulder 1 343 –   1 343 

          

Upplåning från kreditinstitut 205 –   205 

Förskott från kunder 1 795 –   1 795 

Leverantörsskulder 4 138 –   4 138 

Aktuella skatteskulder 1 327 –   1 327 

Övriga skulder 1 692 –   1 692 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 181 –   2 181 

Summa kortfristiga skulder 11 339 –   11 339 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 654 –   34 654 
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Not 31 Beskrivning övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS), forts. 
 
Ovan balansräkningar visar ställningen per 2019-12-31 och 2018-12-31. För 2018--01-01 har några väsentliga effekter 
ej identifierats, annan än viss omklassificering av eget kapital då K3 kräver indelning i bundet respektive fritt eget 
kapital. 

 
Not G Justering Goodwill 

 
I följande tabell beskrivs de justeringar som skett avseende goodwillvärdet, uppdelat på återläggning 
goodwillavskrivningar samt övriga justeringar som skett av förvärvskalkylerna upprättade enligt IFRS 3. 

 

Specifikation justering goodwill 2019-12-31 2018-12-31 

Återläggning goodwillavskrivningar 32 055 6 575 

Transaktionskostnader som kostnadsföres -813 -507 

Justering förvärvskalkyl - kundrelationer -40 101 -40 101 

Justering förvärvskalkyl - övriga -555 -917 

Justering anskaffningspris rörelseförvärv 7 355 7 355 

Uppskjuten skatt på justeringar förvärvskalkyl 8 334 8 334 

Diskonteringseffekt uppskjuten köpeskilling -3 103 -3 103 

      

Summa justeringar goodwill 3 171 -22 364 
 
 
Not H Justering Kundrelationer 
 
Totalt har 40 101 kSEK allokerats till kundrelationer avseende förvärvet av Crossroads Loyalty Solutions AB. Förvärvet 
skedde den 6 november 2018 och har för räkenskapsåret 2018 skrivits av med 668 kSEK, för räkenskapsåret 2019 har 
kundrelationerna skrivits av med 4 010 kSEK. Netto har kundrelationerna justerats med 35 423 kSEK. 
 
 
Not I Nyttjanderättstillgångar samt Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 
 
Under 2019 har endast begränsat med hyresavtal förekommit. Det avtal som identifierats är ett nyingånget lokalavtal, 
vilket börjar löpa från och med 1 januari 2019 men som undertecknats under december 2018. En tillgång har tagits upp 
per 2018-12-31 samt lång- respektive kortfristig skuld avseende detta avtal. Någon resultateffekt 2018 har inte 
uppkommit.  
 
 
Not J Övrig långfristig fordran 
 
I bokslutet 2018-12-31 har en långfristig fordran redovisats som andra långfristiga värdepappersinnehav. Detta har 
klassificerats om men har inte haft någon effekt på eget kapital eller resultat. 

 
 
Not K Uppskjutna skatteskulder 
 
Justering av uppskjutna skatteskulder är i sin helhet hänförligt Kundrelationer samt avskrivningar på Kundrelationer. 
Uppskjuten skatt uppkommer även vid leasing med 17 kSEK under räkenskapsår 2019. Hänsyn har tagit till hur värdet 
på kundrelationerna bedöms återvinnas och när i tiden. Beroende på när i tiden kundrelationerna skrivs av har 
skattesatserna 22%, 21,4% respektive 20,6% använts – vilket är baserat på beslutade förändringar i skattesatser. 
 
 
Not L Upplåning 
Upplåning har justerats för diskontering av skulder hänförliga uppskjutna köpeskillingar vid rörelseförvärv, totalt 2 259 
KSEK. Därefter har justering skett för den del av diskonteringseffekten som lösts upp (kostnadsförts såsom Finansiell 
kostnad) om 118 kSEK under 2018 och 726 kSEK under 2019. Total effekt netto uppgår till 2 259 kSEK. 
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