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Bokslutskommuniké 2020 
Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande 
rapport för perioden 1 oktober – 31 december 2020 samt för helår 2020. 
 
Denna bokslutskommuniké är koncernens fjärde finansiella rapport som upprättats i 
enlighet med IFRS. Alla jämförelsetal för perioden är omräknade enligt IFRS. Koncernens 
redovisningsprinciper återfinns i Not 1 och effekterna av omräkning till IFRS för 
jämförelseperioden 2019 presenteras i Not 3.

Oktober – december 2020 
- Omsättningen uppgick till 88,9 mkr (105,4 mkr okt-dec 2019) 
- Rörelseresultatet EBIT uppgick till 12,5 (16,7) mkr 
- Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 14,1 (15,8) procent 
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 14,5 (18,3) mkr 
- Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 16,3 (17,4) procent 
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,37 (1,91) kr 

Januari – december 2020 
- Omsättningen uppgick till 280,5 mkr (307,0 mkr jan-dec 2019) 
- Rörelseresultatet EBIT uppgick till 29,9 (32,9) mkr 
- Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 10,7 (10,7) procent 
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 37,4 (39,2) mkr 
- Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 13,3 (12,8) procent 
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,28 (3,66) kr  

 

Kvartalsöversikt 2019-2020 
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Viktiga händelser under perioden 
 

- I oktober meddelade Petter Sehlin styrelsen i Awardit att han önskar lämna sitt 
uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att han bedömer att 
det kan uppstå jävssituationer i relation till hans egen verksamhet i framtiden. I 
samband med detta föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av 
Claudio Simatovic som ledamot i styrelsen. Claudio var adjungerad 
styrelseledamot från och med november och blev därefter formellt invald i 
styrelsen på den extra bolagsstämman som hölls i december. 
 

- I november föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av Peter Borsos 
som ledamot i styrelsen. Peter kommer närmast från Telia Company där han som 
medlem i koncernledningen varit både kommunikationsdirektör och Head of Telia 
Global. Peter var adjungerad styrelseledamot från och med den 13 november 2020 
och blev formellt invald i styrelsen på den extra bolagsstämman som hölls i 
december. 
 

- Villkoren för tilläggsköpeskilling i Market2member AB uppfylldes och Awardit 
erlade i mitten av november en tilläggsköpeskilling om totalt 5,7 mkr till säljarna. 
Detta innebar ett slutligt fastställande av Förvärvsanalysen för Market2member 
och 5,7 mkr har bokats upp som ytterligare Goodwill. Av beloppet erlades 2,4 mkr 
kontant och resterande 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission.	Det totala 
antalet aktier i Awardit ökade därefter från 6	678 683 till 6 720	559, vilket 
motsvarar en utspädning om ca 0,6%. 
 

- Awardit och ägarna till MBXP ApS (MBXP) undertecknade i slutet av november ett 
Term Sheet där innebörden är att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i 
MBXP.	MBXP är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra 
värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln Den preliminära 
köpeskillingen uppgår till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs 
genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022. Inget slutligt aktieöverlåtelse-
avtal har skrivits på och i nuläget är bedömningen att ett sådant kommer att 
undertecknas inom några veckor. 
 

- Styrelsen föreslog - och en extra bolagsstämma beslutade - i december om 
återupptagen utdelning om 0,56 kr per aktie kvartalsvis, vilket innebär totalt 2,24 kr 
per aktie för räkenskapsåret 2019.  
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Viktiga händelser efter periodens utgång 
 

- I mitten av februari signerade Awardit ABs dotterbolag Market2Member AB ett 
avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige (SGDS), genom huvudbolaget Dahl 
Sverige AB, som omfattar övertagande av samtliga befintliga lojalitetsprogram 
(B2B och B2C) inom SGDS och drift av dessa på SaaS-basis.	Värdet av affären 
uppskattas till ca 50 mkr per år och lönsamheten förväntas motsvara Awardit-
koncernens genomsnitt.	Uppstart är planerad till augusti 2021.	Avtalet löper 
inledningsvis på 3 år. 
 

- Styrelsen presenterar i samband med bolagstämma inget utdelningsförslag för 
verksamhetsåret 2020, och föreslår vidare att fria vinstmedel balanseras i ny 
räkning.	Orsaken till detta är pågående förvärvsdiskussioner samt önskan om att 
bibehålla maximal finansiell flexibilitet givet de osäkra omvärldsfaktorerna samt ha 
en förhöjd beredskap för ytterligare förvärv. Styrelsen	kommer	att återkomma	med 
ett utdelningsförslag	under det tredje kvartalet och	avsikten	är att Awardit även 
framgent skall lämna kvartalsvisa utdelningar. 

 

  



Awardit AB (publ) – Bokslutskommuniké 2020 
 
 
 
 
 

 
5 / 27 

Nyckeltal 
Samtliga nyckeltal i tabellen nedan är enligt IFRS. Se dokumentet Separata finansiella 
rapporter för bryggor från K3 till IFRS avseende helåret 2018 och 2019. Detta dokument 
finns på vår webbsida. 
 

 2020 2019 2020 2019 
 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
 OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC 
Omsättning, mkr 88,9 105,4 280,5 307,0 
EBIT 12,5 16,7 29,9 32,9 
EBIT-marginal, % 14,1% 15,8% 10,7% 10,7% 
EBITA 14,5 18,3 37,4 39,2 
EBITA-marginal, % 16,3% 17,4% 13,3% 12,8% 
Kassalikviditet, % 97% 97% 97% 97% 
Soliditet, % 49,7% 45,3% 49,7% 45,3% 
Antal anställda 50 49 50 49 
Resultat per aktie 1,37 1,91 3,28 3,66 

 
EBIT – Rörelseresultat före räntor och skatter. 
 
EBITA – Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar (inklusive avskrivningar på kundkontrakt). 
 
Kassalikviditet, % – Omsättningstillgångar (exkl. varulager) i  procent av kortfristiga skulder.  
 
Soliditet, % – Eget kapital i förhållande till balansomslutning.  
 
Antal anställda – Antal anställda i koncernen vid periodens slut. 
 
Resultat per aktie – Vinst efter skatt dividerat med antalet aktier, baserat på genomsnittligt antal aktier under perioden 
jan-dec 2020. 
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VD:s kommentarer  
 
Trots ett år som bjudit på stora utmaningar har Awardits marknadsposition och potential 
fortsatt stärkts avsevärt under 2020. När pandemin är över räknar vi med en mycket stark 
organisk tillväxt. I ett negativt scenario där pandemin fortsätter att prägla marknaden, 
även efter första halvåret 2021, står Awardit ändå starkt rustat för att fortsätta sin 
organiska tillväxt genom såväl nya marknadsmöjligheter som tillväxt på befintliga kunder.  
 
Även 2020 påvisar vikten av det fjärde kvartalet för året som helhet. Det fjärde kvartalet 
har förutom hög transaktionsaktivitet i våra program präglats av att vi fortsatt försökt ta 
tillvara på de möjligheter som pandemin skapat - samtidigt som vi parerat dess 
konsekvenser på en väsentlig del av vår befintliga kundbas.  
 
Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 88,9 mkr (105,4 mkr) och EBITA-
resultatet till 14,5 mkr (18,3 mkr). EBITA-marginalen försämrades något till 16,3 procent 
(17,4 procent). Marginalförsämringen är hänförlig till vår nya digitala multi-presentkorts-
produkt Zupergift som skördat stora försäljningsframgångar under kvartalet. Under året 
sålde vi Zupergift för ca 37 mkr men ca 40 procent av denna omsättning hamnar på 2021 
då intäkten ur ett redovisningstekniskt perspektiv tas först när mottagaren löser in sitt 
Zupergift eller när det förfaller efter ett år om det förblivit oinlöst. Den initiala brutto-
marginalen på Zupergift, som alltså inte omfattar förfallna värden, är relativt låg vilket 
dragit ner vår marginal under fjärde kvartalet. 
 
De under fjärde kvartalet skärpta restriktionerna för pandemin ledde till en mer 
utmanande period än det tredje kvartalet, då vi kunde skönja förbättringar. Positivt var 
dock att SAS i början av december tog bort de begränsningarna vad gäller poänginlösen 
som varit i kraft under en stor del av året, vilket fick ett omedelbart genomslag på vår 
försäljning. Under helåret 2020 uppgick omsättningen till 280,5 mkr (307 mkr) och EBITA-
resultatet till 37,4 mkr (39,2 mkr). Trots de skärpta restriktionerna under pandemin har vi 
lyckats prestera ett resultat som bara är marginellt lägre än 2019, ett styrketecken inför 
framtiden och mått på den potential vi ser realiseras bortom pandemin. I ett scenario där 
våra mest påverkade kundkonton inom resor, hotell och upplevelser presterat som de 
gjorde under 2019 bedömer vi att vår omsättning och resultat hade varit dryga 50 mkr 
respektive knappa 7 mkr högre. Det utgör den påvisbara förlusten under pandemin. Under 
januari 2021 såg vi en minskande omsättning i linje med hur vi presterade under fjärde 
kvartalet.  
 
2020 och början av 2021 har inneburit rekord i antal nya affärer, både stora som små. Vi 
har tecknat avtal som vi bedömer är värda mer än 100 mkr per år när de är i full gång, 
däribland Scandic Friends som lanserades i höstas och SAS Eurobonus som utökades med 
Buy & Transfer Points i december. Tyvärr har pandemin inneburit att en stor del av 
intäktspotentialen skjutits framåt i tiden även i de fall där vi levererat och lansering skett. I 
februari tecknade vi avtal med Saint Gobain Distribution om övertagande av samtliga 
deras lojalitets- och motivationsprogram på SaaS-basis. Med ett årligt uppskattat värde 
på ca 50 mkr är detta vårt största nya avtal någonsin. Det är en klar fördel att ta över 
befintliga lojalitetsprogram med inarbetade medlemmar och poängsaldon då det kan 
likställas med återkommande intäkter. Lansering är planerad till slutet av augusti. 
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2020 har varit ett händelserikt år även exklusive de uppenbara utmaningar som följt i 
pandemins spår. Under året har vi genomfört ett omfattande arbete med att bygga en 
gemensam organisation för koncernen med centraliserad HR, ekonomi, inköp, logistik och 
kundtjänst. Vi har även ersatt redovisningsregelverk från K3 till IFRS. Vi har lanserat nya 
produkter och arbetat aktivt med korsförsäljning. Vi förvärvade konkursboet efter Goyada 
och vi arbetar nu för fullt med att slutföra förvärvet av MBXP ApS, Nordens största 
distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och 
dagligvaruhandeln.  
 
I slutet av året beslutade bolagsstämman enligt styrelsens förslag att återuppta utdelning 
och att lämna den kvartalsvis. Detta innebär att Awardits aktieägare åtnjutit höjda 
utdelningar 12 år i följd, pandemin till trots. Sammanfattningsvis ser vi fram emot ett 
mycket starkt 2021 som vi under utmanande förhållanden lagt grunden för under 2020. Vi 
välkomnar alla nya aktieägare att följa med på den fortsatta resan att bygga ett av norra 
Europas största kundlojalitetsföretag med en modell som uppvisat stor resiliens under ett 
minsta sagt turbulent år. 
 
 

 
Henrik Olander 
VD 
Awardit AB (publ)  
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Finansiell kommentar för koncern: Oktober - December 
Omsättningen under årets fjärde kvartal uppgick till 88,9 mkr (105,4 mkr okt-dec 2019) 
vilket innebär en minskning med 15,7 procent. Minskningen jämfört med föregående år är 
en konsekvens av effekter som Covid-19-restriktioner haft på kunder inom rese- och 
upplevelsesegmentet.  
 
Bruttomarginalen i koncernen var 30,8 procent under årets fjärde kvartal vilket är i nivå 
med motsvarande period föregående år då bruttomarginalen var 30,1 procent.  
 
EBITA uppgick till 14,5 (18,3) mkr vilket innebär en EBITA-marginal på 16,2 (17,3) procent. 
Resultatförsämringen är en konsekvens av intäktsminskningar hänförliga till Covid-19-
restriktioner som påverkat kunder inom rese- och upplevelsesegmentet. 
 
EBIT uppgick till 12,5 (16,7) mkr vilket innebär en EBIT-marginal på 14,1 (15,8) procent.  
 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,1 (16,4) mkr.  
 
Räntekostnaderna uppgick till 0,5 (0,3) mkr.  
 
Resultatet efter skatt uppgick till 9,2 (12,7) mkr.  
 
Totalresultat för perioden uppgick till 9,1 (12,8) mkr.  
 

Finansiell kommentar för koncern: Januari-December 
Omsättningen under året uppgick till 280,5 mkr (307,0 mkr jan-dec 2019) vilket innebär en 
minskning med ca 8,4 procent. Minskningen jämfört med föregående år är en konsekvens 
av effekter som Covid-19-restriktioner haft under året på kunder inom rese- och 
upplevelsesegmentet. 
 
Bruttomarginalen i koncernen för helåret är 29,5 procent vilket kan jämföras med 26,1 
procent föregående år.  
 
EBITA uppgick till 37,4 (39,2) mkr vilket innebär en EBITA-marginal på 13,3 (12,8) procent.  
 
EBIT uppgick till 29,9 (32,9) mkr vilket innebär en EBIT-marginal på 10,7 (10,7) procent.  
 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,7 (31,0) mkr.  
 
Räntekostnaderna uppgick till 2,2 (2,0) mkr. 
 
Resultatet efter skatt uppgick till 21,9 (24,5) mkr. 
 
Totalresultat för perioden uppgick till 21,6 (24,5) mkr.  
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Balansposter 31 december 2020 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 28,3 (35,7) mkr och räntebärande skulder till 
44,1 (54,4) mkr. Räntebärande skulder utgörs av banklån och säljarreverser kopplade till 
de genomförda bolagsförvärven.  
 
Goodwill ökar med ca 5,8 mkr som en följd av att slutlig köpeskilling (inklusive 
tilläggsköpeskilling) för Market2member fastställdes under årets sista kvartal. 
Balanserade utvecklingsarbeten ökar (netto) med ca 4,1 mkr, i huvudsak en följd av 
tillgångsförvärvet från konkursboet i Goyada AB. 
 
Koncernens lagervärde per 31 december 2020 var 16,5 mkr. Som jämförelse med 
föregående år uppgick lagervärdet per 31 december 2019 till 19,4 mkr.  
 
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 151,5 (141,6) mkr vilket motsvarar 22,7 (21,2) kr 
per aktie.  
 
Soliditeten uppgick till 49,7 (45,3) procent.  

Kassaflöde januari – december 2020 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,5 (25,5) mkr. Försämringen är 
främst kopplad till minskad försäljning i Q4. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8,4 (-21,8) mkr. Detta belopp 
utgörs av tillgångsförvärvet av den tekniska plattformen samt immateriella tillgångar ur 
Goyada ABs konkursbo samt tilläggsköpeskillingen i Market2member vilken fastställdes 
och betalades ut i slutet av november 2020. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -16,4 (3,9) mkr. Här utgör 
amorteringar av förvärvskrediten och reducering av nyttjande av checkkredit huvuddelen 
(ca 11,1 mkr) samt en aktieutdelning i december på ca 3,8 mkr. 
 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 28,3 (35,7) mkr. 
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Ägare 
 
Aktieägare Aktieinnehav Andel 
Visionalis AB 2 100 000 31,2% 
Niklas Lundqvist 1 110 550 16,5% 
Johan Hagman 338 212 5,0% 
Samir Taha (gm Sultanen Invest AB) 316 000 4,7% 
Henrik Olander (gm House of cash AB) 175 910 2,6% 
Claudio Simatovic (gm Paradidel AB) 132 211 2,0% 
Filip Engelbert 122 653 1,8% 
Jonas Nordlander 122 652 1,8% 
Fredrik Landgren 120 388 1,8% 
AB Stena Metall Finans (publ) 100 000 1,5% 
Summa tio största aktieägarna 4 638 576 69,0% 
Övriga aktieägare 2	081 983 31,0% 
Totalt 6 720 559 100,0% 

 
 
Ovanstående ägartabell avser den 30 december 2020.  
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Koncernens Resultaträkning 
 
 
 
  2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 
Belopp i kSEK Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Nettoomsättning 2 88 404 104 774 278 613 304 119 
Aktiverat arbete för egen räkning  – 291 194 622 
Övriga rörelseintäkter  458 383 1 717 2 217 
Summa rörelsens intäkter   88 862 105 448 280 524 306 959 

      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -61 194 -73 272 -196 350 -224 841 
Övriga externa kostnader  -2 656 -4 476 -11 771 -12 113 
Personalkostnader  -10 369 -9 376 -34 603 -30 730 
Av och nedskrivning av materiella 
och immateriella anl.tillgångar 

 -1 929 -1 669 -7 519 -6 297 

Övriga rörelsekostnader  -175 -2 -399 -67 
Summa rörelsens kostnader   -76 323 -88 795 -250 643 -274 048 

      
Rörelseresultat  12 539 16 653 29 881 32 911 

      
Finansiella intäkter  2 -1 27 121 
Finansiella kostnader  -466 -282 -2 190 -2 016 
Resultat från finansiella poster   -464 -284 -2 163 -1 896 

      
Resultat före skatt  12 074 16 369 27 718 31 016 

      
Inkomstskatt  -2 580 -3 838 -6 155 -7 431 
Uppskjuten skatt  -312 218 333 875 
Årets resultat   9 182 12 749 21 896 24 460 

 
     

Resultat per aktie före utspädn. (kr), not 1 1,37 1,91 3,28 3,66 
Resultat per aktie efter utspädn. (kr), not 2 1,37 1,91 3,28 3,66 
Utestående aktier vid periodens slut 6 720 559 6 678 683 6 720 559 6 678 683 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 6 682 289 6 682 289 6 682 289 6 682 289 

 
Not 1: Baserat på genomsnittligt antal aktier januari – december 2020. 

Not 2: Den 23 oktober 2019 registrerades 232 096 aktier hos Bolagsverket som köpeskilling för Retain 24 Sverige AB. 

Den 20 december 2019 registrerades 50 760 aktier hos Bolagsverket som köpeskilling för Market2member AB. 
Den 27 december 2019 registrerades 22 725 aktier hos Bolagsverket som köpeskilling för återstående minoritetsandel i 
Rewardit AB. 
Den 30 november 2020 registrerades 41	876 aktier hos Bolagsverket som köpeskilling för tilläggsköpeskilling i 
Market2member AB. 
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Koncernens Rapport över totalresultat 
 
 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 
  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

     
Periodens resultat 9 182 12 749 21 896 24 460 

     
Övrigt totalresultat     
Valutakursdifferenser -63 62 -267 28 

     
Periodens totalresultat  9 119 12 812 21 629 24 488 

 
 

Koncernens balansräkning 
 
Belopp i kSEK  2020-12-31 2019-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Goodwill  137 678 131 900 
Kundrelationer  31 413 35 423 
Balanserade utvecklingsarbeten  8 358 4 289 
Övriga immateriella anläggningstillgångar  20 40 
Nyttjanderättstillgångar  1 627 2 984 
Andelar i intresseföretag  – 25 
Inventarier, verktyg och installationer  101 175 
Uppskjutna skattefordringar  – 526 
Summa anläggningstillgångar   179 197 175 362 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager  16 450 19 422 
Förskott till leverantör  818 – 
Kundfordringar   72 356 73 348 
Aktuella skattefordringar  1 063 1 401 
Övriga fordringar  75 1 678 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  6 725 5 532 
Likvida medel  28 308 35 652 
Summa omsättningstillgångar   125 796 137 033 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  304 992 312 395 
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Koncernens balansräkning (forts.) 
 
Belopp i kSEK  2020-12-31 2019-12-31 

    
EGET KAPITAL    

Eget kapital    
Aktiekapital  672 668 
Övrigt tillskjutet kapital  112 426 109 119 
Reserver  -401 -135 
Balanserat resultat inklusive årets resultat   38 807 31 965 
Summa eget kapital   151 504 141 617 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut  15 634 24 640 
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar  52 1 163 
Övriga långfristiga skulder  16 003 15 241 
Uppskjutna skatteskulder  6 453 7 312 
Övriga avsättningar  2 092 1 587 
Summa långfristiga skulder   40 234 49 942 

    
Kortfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut  12 424 12 007 
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar  1 225 1 512 
Checkräkningskredit  - 2 529 
Förskott från kunder  17 148 - 
Leverantörsskulder   46 164 74 205 
Aktuella skatteskulder  2 903 4 064 
Övriga skulder  18 672 16 933 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 719 9 587 
Summa kortfristiga skulder   113 254 120 836 

    
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  304 992 312 395 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 
 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

Belopp i kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

 
 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

   
Rörelseresultat 12 527 16 653 29 889 32 911 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
 - Återläggning av avskrivningar 1 929 1 669 7 519 6 297 
 - Övriga poster ej kassapåverkande -72 -481 -305 -353 
Erhållen ränta 2 -1 27 121 
Erlagd ränta -272 6 -1 428 -1 188 
Betald skatt -748 -2 837 -6 978 -8 854 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 13 336 15 008 28 724 28 934 

     
Förändringar i rörelsekapital     
Ökning/minskning varulager och pågående arbete -9 682 -8 136 2 153 4 046 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -23 263 -30 882 1 409 8 464 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 22 807 39 332 -14 800 -15 934 

Summa förändringar i rörelsekapital -10 138 314 -11 237 -3 425 

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 228 15 322 17 486 25 510 

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillg. -247 -336 -5 961 -637 

Investeringar i materiella anläggningstillg. - - - -63 

Investeringar i rörelseförvärv -2 438 -21 698 -2 438 -21 698 
Försäljning av finansiella anläggningstillg. - - - 627 
Avyttring dotterbolag 29 - 12 627 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 656 -22 033 -8 387 -21 771 

     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     
Förändring checkräkningskredit - 2 529 -2 529 2 389 

Amortering av lån -2 585 -3 002 -8 589 -8 882 

Amortering av lån avseende nyttjanderättstillg. -389 -389 -1 563 -1 459 

Upptagna lån - 10 000 - 26 030 

Utdelning  -3 764 - -3 764 -14 191 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 738 9 138 -16 444 3 886 

     

Periodens kassaflöde -6 166 2 426 -7 344 7 624 

     
Likvida medel vid periodens början 34 474 33 226 35 652 28 028 

Likvida medel vid periodens slut  28 308 35 652 28 308 35 652 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 
 Hänförligt till moderföretagets aktieägare   

Belopp i kSEK 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

inkl  
årets 

resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt 
eget 

kapital 

 

 
         

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

        
 

Totalresultat        
 

Årets resultat    24 460 24 460 0 24 460  

Övrigt totalresultat        
 

Valutakursdifferenser   28  28  28  

Summa Totalresultat – – 28 24 460 24 488 0 24 488  

Transaktioner med aktieägare        
 

Apportemission 31 27 901   27 932  27 932 
 

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

Transaktioner med aktieägare 
utan bestämmande inflytande    -2 062 -2 062 -266 -2 328 

 

Summa Transaktioner 
med aktieägare 31 27 901 - -16 083 11 848 -436 11 412 

 

     –   
 

Utgående balans per 2019-12-31 668 109 119 -135 31 965 141 617 0 141 617  

         
 
 
Ingående balans per 2020-01-01 668 109 119 -135 31 965 141 617 0 141 617 

 

         

Totalresultat        
 

Årets resultat       21 896 21 896 - 21 896  

Övrigt totalresultat                

Valutakursdifferenser     -267   -267   -267  

Summa Totalresultat - - -267 21 896 21 629 0  21 629  

        
 

Transaktioner med aktieägare        
 

Utdelning    -15 054 -15 054  -15 054  

Kvittningsemission 4 3 307   3 311  3 311  

Transaktioner med aktieägare 
utan bestämmande inflytande     -  - 

 

Summa Transaktioner 
 med aktieägare 4 3 307 - -15 054 -11 743 0  -11 743 

 

        
 

Utgående balans per 2020-12-31 672 112 426 -401 38 807 151 504 0 151 504  
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Moderbolagets resultaträkning 
 
 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 
Belopp i kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

     
Rörelsens intäkter  

   
Nettoomsättning 16 312 19 161 57 918 58 769 
Aktiverat arbete för egen räkning - 291 194 622 
Övriga rörelseintäkter 44 99 230 298 
Summa rörelsens intäkter 16 356 19 551 58 341 59 690 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -6 403 -10 508 -29 410 -31 163 
Övriga externa kostnader -2 308 -1 973 -6 917 -5 997 

Personalkostnader 33 -540 -861 -2 406 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -257 -119 -812 -458 
Summa rörelsens kostnader -8 934 -13 140 -38 000 -40 024 

     
Rörelseresultat 7 422 6 411 20 341 19 666 

     
Resultat från andelar i koncernföretag - - 2 800 7 330 
Resultat från andelar i intresseföretag - - -23 - 
Räntekostnader och likn. resultatposter -252 -9 -1 207 -1 071 
Resultat från finansiella poster -252 4 436 1 570 6 259 

     
Resultat före skatt 7 170 6 402 21 912 25 925 

     
Skatt på årets resultat -1 537 -1 374 -4 099 -4 010 

Årets resultat 5 633 5 028 17 813 21 915 
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Moderbolagets balansräkning 
 
Belopp i kSEK 2020-12-31 2019-12-31 

   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   

   
Immateriella tillgångar   
Balanserade utvecklingsutgifter 6 085 1 281 
Summa immateriella tillgångar 6 085 1 281 

   
   

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 189 720 183 918 

Summa finansiella anläggningstillgångar 189 720 183 918 
   

Summa anläggningstillgångar 195 805 185 199 
   

Omsättningstillgångar   
   

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 18 607 18 066 
Fordringar hos koncernföretag 374 230 
Skattefordringar 253 - 
Övriga fordringar  15 20 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 372 412 
Summa kortfristiga fordringar 21 621 18 729 

   
Kassa och bank 45 11 

   
Summa omsättningstillgångar 21 666 18 740 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 217 471 203 939 
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Moderbolagets balansräkning (forts.) 
 
Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 672 668 
Reservfond 1 377 1 241 
Summa bundet eget kapital 2 049 1 909 

   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 105 071 101 764 
Balanserat resultat 5 526 -1 198 
Årets resultat 17 813 21 915 
Summa fritt eget kapital 128 410 122 480 

   
Summa eget kapital 130 459 124 389 

   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 15 634 24 640 
Skulder till koncernföretag -  9 500 
Övriga långfristiga skulder 17 500 17 500 

Summa långfristiga skulder 33 134 51 640 
   

Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 12 424 12 007 
Checkräkningskredit -  2 309 
Leverantörsskulder 7 624 1 606 
Skulder till koncernbolag 17 900 6 560 
Aktuella skatteskulder 746 682 
Övriga skulder 12 176 3 310 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 007 1 435 
Summa kortfristiga skulder 53 878 27 910 

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 217 471 203 939 
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Noter till delårsrapporten 
 
Not 1 - Redovisningsprinciper 
 
Awardit AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådan de antagits 
av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, 
årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
  
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. 
Samma redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas utom i de fall som anges under 
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper” i det på hemsidan publicerade 
dokumentet Separat Finansiell rapport 2019, not 2.21. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan publicerad Separat Finansiell Rapport 
2019. Detta är den första bokslutskommunikén som publiceras i enlighet med IFRS. 
Effekterna på räkenskapsåren 2018 och 2019, jämfört med tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper beskrivs i Separat Finansiell rapport 2019, publicerade på Awardits 
hemsida. I denna rapport beskrivs effekterna på Resultat och Finansiell ställning Q4 2019 
(se not 3 nedan).  
 
För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen 
och moderbolaget i denna delårsrapport, se Separat Finansiell Rapport 2019. 
  
Nya redovisningsprinciper från och med innevarande räkenskapsår 
Några nya standarder har inte trätt ikraft som bedöms få påverkan på Awardits 
redovisning. 
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Not 2 - Rörelsesegment 
 
Nettoomsättningen fördelad på varor och tjänster fördelar sig enligt följande: 
 
 2020-10-01 2019-10-01 
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31 
Försäljning av varor 80 910 96 105 
Försäljning av tjänster 7 494 8 669 
Summa nettoomsättning 88 404 104 773 

   
 
 
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: 
  

 2020-10-01 2019-10-01 
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31 
Sverige 80 267 99 035 
Norge 5 213 3 005 
Danmark 2 644 2 617 
Finland 280 115 
Summa nettoomsättning per geografisk marknad 88 404 104 773 

 
 
 
Nettoomsättningen fördelar sig på segment enligt följande: 
  

 2020-10-01 2019-10-01 
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31 
B2B 24 529 35 604 
B2C 59 062 69 169 
Summa nettoomsättning per rörelsesegment 88 404 104 773 

 
 
 
Rörelseresultat efter avskrivningar fördelar sig på segment enligt följande: 
 

 2020-10-01 2019-10-01 
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31 
B2B 9 009 9 781 
B2C 3	518’ 6 872 
Rörelseresultat efter avskrivningar per segment 12 527 16 653 
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Not 3 - Effekter av övergång till IFRS  
 
Innan avgivande av denna rapport har Separata Finansiella Rapporter publicerats, vilka 
beskriver effekterna av IFRS-övergången för resultatet 2018 och 2019 samt finansiell 
ställning per balansdagarna 2018-01-01, 2018-12-31 och 2019-12-31. Den separata 
finansiella rapporten ska läsas i anslutning till denna bokslutskommuniké och innehåller i 
flera avseende mer detaljerade upplysningar om effekterna av övergången till IFRS. 
Rapporten innehåller också fullständiga tilläggsupplysningar samt redovisningsprinciper. 
	 
Nedan återges effekterna på delårsperioden 1 oktober 2019 – 31 december 2019, vilket 
tidigare offentliggjorts enligt tidigare tillämpade principer K3. Från och med 2020-01-01 
tillämpas IFRS i upprättande av koncernredovisningen och RFR 2 vid upprättande av 
moderföretagets redovisning. Effekterna avseende 2018-12-31 har tagits med som 
referens men beskrivs närmare i detalj i de Separata Finansiella Rapporterna 2019. 
 
	 
Belopp i: kSEK Not 2018-12-31 2019-12-31 

    
Eget Kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 	 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 F - -62 
Summa justeringar 	 12 637 32 776 
Skatteeffekt på ovan utförda justeringar  147 1 213 
Summa justeringar av Eget Kapital 	 12 784 33 989 

    
Eget Kapital i enlighet med IFRS 	 105 717 141 617	 
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De huvudsakliga effekterna på den finansiella ställningen är: 
	 

A. Återläggning av goodwillavskrivningar 
	 
Återläggning har skett av goodwillavskrivningar vilket påverkat eget kapital med 38 120 
kSEK. Avskrivningen under 2018 uppgick enligt tidigare tillämpade principer till 6	575 kSEK 
och för perioden januari – december 2019 till 31 545 kSEK. 
	 

B. Avskrivningar av kundrelationer 
	 
Med anledning av IFRS-övergången har förvärvskalkylerna räknats om i enlighet med 
IFRS 3 Rörelseförvärv. Innebörden har varit att Kundrelationer identifierats som en separat 
tillgång skild från goodwill. Totala kundrelationer som brutits ut från goodwill under 2018 
uppgår till 40	101 kSEK, vilka skrivs av under 10 år. Avskrivningar som påverkat eget kapital 
uppgår till totalt 4 678 kSEK per 2019-12-31. Resultatpåverkan under året är en avskrivning 
om 4 010 kSEK. 
	 

C. Justering av Köpeskilling Rörelseförvärv 
	 
Köpeskillingen har justerats med hänsyn till emitterade eget kapitalinstrument samt med 
hänsyn till diskonteringseffekt på uppskjuten köpeskilling. Total påverkan på eget kapital 
per 2019-12-31 uppgår till 7 657 kSEK. 
	 

D. Upplösning diskonteringseffekt 
	 
Diskonterad köpeskilling beskriven i not C har lösts upp och påverkat finansiella kostnader 
med 118 kSEK under 2018 och 541 kSEK under 2019. Ackumulerad effekt på eget kapital per 
2019-12-31 uppgår till 843 kSEK (negativ påverkan). 
	 

E. Kostnader i anslutning till rörelseförvärv 
	 
Transaktionsrelaterade utgifter i anslutning till rörelseförvärv ska kostnadsföras i den 
period de uppkommer. Förvärven 2018 inkluderade förvärvsrelaterade utgifter, vilka 
tidigare redovisats som en del av goodwill. Dessa utgifter har kostnadsförts i sin helhet 
under 2018. 
	 

F. Effekter av redovisning nyttjanderättstillgångar 
	 
Koncernen innehar leasingavtal avseende lokal i vilket verksamheten bedrivs samt två st 
förmånsbilar. I tidigare offentliggjord redovisning har leasingavgifterna redovisats såsom 
en övrig extern kostnad. Enligt nuvarande princip redovisas istället en nyttjanderätts-
tillgång i balansräkningen med en motsvarande skuld till leasingbolaget. Tillgången 
belastar resultatet med avskrivningar och skulden belastar resultaträkningen med 
räntekostnader. I tillägg påverkas kassaflödesanalysen genom att kassaflöde från 
löpande verksamheten blir högre (positiv effekt) och kassaflöde från 
finansieringsverksamheten blir lägre genom amortering av skulder hänförliga 
nyttjanderättstillgångar (negativ effekt). 
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Not 4 – Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs på sidorna 18-19 i Årsredovisningen 
2019. Inga väsentliga förändringar har skett som påverkar de redovisade riskerna. 
 
Covid-19 
Pandemin har fram till den 31 december 2020 haft effekter på delar av vår verksamhet 
med lägre, eller i vissa fall helt uteblivna, intäkter samt försämrat resultat som följd. 
Effekter på medellång till lång sikt kan ännu inte bedömas men Bolaget följer och 
utvärderar situationen löpande. Bolaget har inte ansökt om några statliga stöd kopplat till 
Covid-19 under året. 
 
 
Not 5 – Transaktioner med närstående 
 
Utöver löner och andra ersättningar till företagsledningen samt styrelsearvode, enligt 
bolagsstämmobeslut, har inga transaktioner skett med närstående. 
 
 
Not 6 – Finansiella instrument 
 
Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde 
utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Det bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört 
värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.  
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Not 7 – Rörelseförvärv 
 
Market2Member AB (M2M) förvärvades 2019-11-22. M2M erbjuder lojalitetsprogram 
med handlarfinansierade belöningar för banker och kreditkortsbolag på den nordiska 
marknaden. Förvärvet av M2M innebär starka synergier med övriga företag inom 
koncernen. Detta innebar ett slutligt fastställande av Förvärvsanalysen för M2M och 
5,7 mkr har bokats upp som ytterligare Goodwill. 
 
 

Market2member AB  
 2019-11-22 

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:   
Koncernen  2019 
Köpeskilling   
 - Kontant betalt  2 431 
 - Köpeskilling erlagd med eget kapitalinstrument  5 192 
 - Slutlig reglering av överförd ersättning  5 748 
Sammanlagd köpeskilling  13 371 
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar  1 774 
Goodwill  11 597 

   

Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande:  

Förvärvade nettotillgångar  

Förvärvat 
redovisat 

värde 
Likvida medel  -290 
Balanserade utvecklingsutgifter (not 12)  2 117 
Kundkontrakt och kundrelationer (not 12)  – 
Materiella anläggningstillgångar (not 13)  4 
Finansiella anläggningstillgångar  – 
Kundfordringar och andra fordringar  2 319 
Aktuella skatteskulder  76 
Leverantörsskulder och andra skulder  -2 452 
Verkligt värde på nettotillgångar  1 774 
Goodwill  11 597 
Sammanlagd köpeskilling  13 371 

   
Kontant reglerad köpeskilling  -4 839 
Likvida medel i dotterföretag  -290 
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv  -5 129 
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Finansiella definitioner 

Avkastning på eget kapital  
Resultat efter skatt dividerat med eget kapital.  

Eget kapital per aktie  
Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.  

EBIT  
Rörelseresultat före räntor och skatter.  

EBIT-marginal  
EBIT dividerat med nettoomsättningen.  

EBITA  
Resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar  
(bl.a. goodwillavskrivningar).  

EBITA-marginal  
EBITA dividerat med nettoomsättningen.  

Resultat per aktie  
Periodens resultat efter skatt dividerat med antal aktier.  

Rörelsekapital 
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
 
Soliditet  
Utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen.  
 
Vinstmarginal  
Resultat efter skatt dividerat med nettoomsättningen.  
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Förslag till disposition av vinst  
Styrelsen presenterar i samband med bolagstämma inget utdelningsförslag för 
verksamhetsåret 2020, och föreslår vidare att fria vinstmedel balanseras i ny 
räkning.	Orsaken till detta är pågående förvärvsdiskussioner samt önskan om att 
bibehålla maximal finansiell flexibilitet givet de osäkra omvärldsfaktorerna samt ha en 
förhöjd beredskap för ytterligare förvärv. Styrelsen	kommer	att återkomma	med ett 
utdelningsförslag	under det tredje kvartalet och	avsikten	är att Awardit även framgent 
skall lämna kvartalsvisa utdelningar. 

Kalendarium för finansiell information 
29 april 2021 Årsredovisning (publiceras på företagets webbsida) 
14 maj 2021 Delårsrapport januari-mars 
21 maj 2021 Årsstämma 
20 augusti 2021 Delårsrapport april-juni 
12 november 2021 Delårsrapport juli-september 
25 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021 

Övrig information 
Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören på uppdrag av styrelsen. 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

Kontaktuppgifter 
VD:  Henrik Olander  
Telefon: +46 70	615 20 15 
E-post: henrik.olander@awardit.com 
 
Awardit AB (publ), org-nr 556575-8843 
Snickarbacken 2 
111 39 Stockholm 
 
 
Stockholm den 26 februari 2021 
Awardit AB (publ) 
 

 

 
Henrik Olander 
VD 
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