BOKSLUTSKOMMUNIKÈ
JANUARI - DECEMBER 2018
ADCITYMEDIA AB

ÖKAD OMSÄTTNING +50 %
ORGANISK TILLVÄXT +17 %
ÖKAT KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHETEN
HÖJD UTDELNING
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NK HERRTREND
DIGITAL SIGNAGE, STOCKHOLM

NETTOOMSÄTTNINGEN I Q4 2018
ÖKADE ORGANISKT MED 17 % JÄMFÖRT
MED MOTSVARANDE PERIOD
FÖREGÅENDE ÅR.

OKTOBER - DECEMBER 2018

JANUARI - DECEMBER 2018

•

•

Nettoomsättningen steg med 50,4 % till 55 321 (36

Nettoomsättningen steg med 44,0 % till 175 906

780) TSEK.

(122 115) TSEK.

•

Periodens resultat uppgick till 3 872 (3 729) TSEK.

•

Periodens resultat uppgick till 13 077 (13 846) TSEK.

•

EBITDA uppgick till 8 192 (7 241) TSEK och

•

EBITDA1 uppgick till 24 877 (22 644) TSEK och

EBITDA-marginalen uppgick till 14,8 % (19,7).
•

EBITDA-marginalen uppgick till 14,1 % (18,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick

till 13 130 (12 512) TSEK.

till 22 728 (13 867) TSEK.

•

Rörelseresultat uppgick till 5 777 (5 690) TSEK.

•

Rörelseresultat uppgick till 17 728 (17 449) TSEK.

•

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,07

•

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,22

(2,12) kr.
•

(7,94) kr.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,07

•

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,22

(2,12) kr.

(7,90) kr.
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EBITDA inkluderas under perioden av en positiv justeringseffekt om 938 TSEK

gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretaget All In Media Sverige AB.

UTDELNING
Mot bakgrund av det starka året 2018 så föreslår styrelsen för AdCityMedia att utdelning skall ges till aktieägarna med
3,00 (2,75) kr per aktie.
IFRS
Under året har Bolaget bytt regelverk från “K3” till IFRS med övergångsdatum den 1 januari 2017. Effekten av bytet
innebär att jämförelsesiffrorna för varje kvartal 2017 samt helåret 2017 räknats om till IFRS. För helåret 2017 innebär
bytet att nettoresultat ökat från 2 211 TSEK till 13 846 TSEK samt att soliditeten ökat från 36 till 42 procent. Beskrivning
och kvantifiering av övergångseffekter finns i not 9.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Omsättningen för perioden uppgår till 55 321 TSEK (36 780) vilket är en ökning om 50 % jämfört mot samma period
föregående år, organiskt ökar omsättningen med 17 %. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,07 kr
(2,12).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.
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FINANSIELLT SAMMANDRAG
2018
3 mån
okt-dec

2017
3 mån
okt-dec

2018
12 mån
jan-dec

2017
12 mån
jan-dec

55 321

36 780

175 906

122 115

Täckningsbidrag (%)

58,0

72,3

61,3

68,2

EBITDA

8 192

7 241

24 877

22 644

EBITDA-marginal (%)

14,8

19,7

14,1

18,5

Rörelseresultat

5 777

5 690

17 728

17 449

Periodens resultat

3 872

3 729

13 077

13 846

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

2,07

2,12

7,22

7,94

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

2,07

2,12

7,22

7,90

13 130

12 512

22 728

13 867

(Belopp i TSEK om ej annat anges)
Nettoomsättning

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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VD KOMMENTAR
“Bolaget växer organiskt med 25 % under
2018”
Fjärde kvartalet – starkaste någonsin
Det är glädjande att kunna avsluta årets sista kvartal med
den högsta omsättningen och rörelseresultatet i bolagets
historia, samtidigt som vi visar på stark organiskt tillväxt
inom båda våra affärsområden.
Under perioden visar AdCityMedia en omsättningstillväxt om 50 % jämfört med föregående år, 55,3 MSEK
mot 36,8 MSEK. Bolaget växer organiskt med 17 % d.v.s.

Summering av 2018

exkluderat från de förvärvade bolagen Prego Media AS

Den starka avslutningen innebär att AdCityMedia för

och Bitlogic AB.

helåret 2018 visar en omsättningstillväxt om 44 % jämfört med föregående år, 175,9 MSEK mot 122,1 MSEK.

EBITDA-marginalen återhämtar sig från tidigare kvartal

Vi växer organiskt med 25 % under 2018, och om Prego

och uppgår under fjärde kvartalet till 15 %.

varit inkluderade under helåret så hade ackumulerad
omsättning per december månad uppgått till 189,5

Bruttomarginalen för kvartalet uppgår till 58 % att jäm-

MSEK. Vilket hade varit en ökning om 55 % jämfört med

föra mot föregående års kvartal om 72 %.

motsvarande siffror föregående år.

Som tidigare kommunicerat så är marginalerna något

Under 2018 har vi tillträtt två förvärv, mjukvarubolaget

lägre i dagens rörelse än vad vi historiskt legat på. Detta

Bitlogic och Prego Media som är Norges tredje största

till följd av att vi gör stora investeringar för att möta fram-

bolag inom utomhusreklam. Det har således varit stort

tiden, men även på grund av det norska förvärvet Prego

fokus på integration och att finna synergier inom koncer-

Media AS som har lägre marginal till följd av sitt stora

nen, vilket jag tycker den organiska tillväxten vittnar om

utbud av analoga ytor. Under perioden har försäljningen

att vi lyckats väl med.

inom både analog media och digital signage varit starkt,
vilket påverkar bruttomarginalen till följd av att produk-

2018 var för AdCityMedia ett år då vi strategiskt valde

terna har lägre marginal än digitalt media.

att investera för framtiden. Vi har gått från att i december
2017 vara 61 stycken medarbetare till att vid utgången

Fokuset för kommande år är dels att förädla den norska

av året vara 76 stycken.

verksamheten och utöka det digitala utbudet, vilka båda
är potentiella marginalförstärkare.

Det har även varit stort fokus på att bygga en mer skalbar
organisation där nya roller skapats för att få ökade syn-

Kassaflödet från den löpande verksamheten är starkt

ergier nu när koncernen blivit väsentligt större.

under perioden och ökar från 12,5 MSEK till 13,1 MSEK.
Från investeringsverksamheten fortsätter vi att investera

Totalt investerades 4,6 MSEK i immateriella tillgångar

i vår egenutvecklade mjukvara Starcorp Media Hub,

under året, detta till följd av att vi fortsatt satsat på vår

samtidigt som vi under perioden erlagt köpeskillingar för

egenutvecklade mjukvara där vi har stora förhoppningar

dotterföretagen GM-Gruppen Moving Message AB och

om att i framtiden kunna leverera ytterligare omsättning

All in Media Sverige AB.

med god lönsamhet. Målbilden för mjukvaran, Starcorp
Media Hub, är att en lansering skall ske under 2019.
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Media

Framtidsutsikter

Affärsområdet Media ökar under kvartalet försäljningen

För att ta tillvara på den starka marknadstillväxten och

med 52 % jämfört med samma period föregående år,

bli en ledande koncern inom utomhusreklam i Norden,

motsvarande 44,8 MSEK mot 29,4 MSEK. Bruttomargin-

och på sikt även etablera oss utanför Norden, är det min

alen för affärsområdet uppgår till 64 % under kvartalet.

och styrelsens bedömning att bolaget ska stärkas genom

Den organiska tillväxten inom affärsområdet uppgår till

att investera i nya mediaytor, personal, HR, utveckling av

10 % samtidigt som Mediebyråbarometern för perioden

Starcorp Media Hub samt se över nya förvärv.

oktober till december visar på en ökning av investeringar
i utomhusreklam med 10 %, vilket innebär att AdCityMe-

Fokus skall ligga i att under kommande år lansera

dia ligger i nivå med marknaden.

Stacorp Media Hub, stärka den norska verksamheten,
både genom att se över digitaliseringsmöjligheter, och

Under perioden har vi både installerat och påbörjat

stärka dess digital signage-ben, men även genom att

etablering av nya premiumytor med fokus runt storstads-

fortsätta arbetet med det nya affärsområdet inom daglig-

regioner i Sverige, vilka kommer att stärka vårt utbud

varuhandel. Integrationsarbetet kommer att fortlöpa

inför kommande år.

för att finna ytterliggare synergier för att kunna nyttja
vårt medialager om +600 MSEK på ett så bra sätt som

Retail Tech

möjligt.

Affärsområdet Retail Tech har under fjärde kvartalet
ökat försäljningen organiskt med 44 % jämfört med

Satsningarna innebär att rörelsens kostnader kan öka

föregående år.

under kommande år, det är dock vår bedömning att
dessa åtgärder kommer att accelerera arbetet med att

Affärsområdet fortsätter att växa där vi förutom digital

bygga en skalbar organisation med en stärkt position,

signage även via våra duktiga medarbetare visat på en

som kan hantera allt högre tillväxt med stärkta margin-

stark tillväxt för vårt produktionsben, vilket kort beskrivet

aler.

innebär etablering av analoga ytor på kundens egna fasader och lokaler.

Orderstocken för 2019 har under kvartalet utvecklats
positivt och är vid periodens utgång större än vid mots-

Förvärv

varande period föregående år.

Under Perioden har vi erlagt köpeskilling för GM-Gruppen samt All in Media varav den sistnämnda är slutlig,

Utdelning

vilket innebär att vi endast har köpeskillingen kvar för

Mot bakgrund av det starka året 2018 så föreslår

GM-Gruppen och Prego.

styrelsen för AdCityMedia att utdelning skall ges till
aktieägarna med 3,00 (2,75) kr per aktie.

Våra norska kollegor på Prego Media har under kvartalet haft stort fokus på försäljning och visar för perioden
en omsättning på 12,4 MSEK, vilket är en ökning om ca
22 % från föregående år.
Etableringen av den nya försäljningskanalen gällande

Anders Axelsson,

större digitala skärmar i livsmedelsbutiker har under peri-

VD AdCityMedia AB (publ)

oden fortlöpt enligt plan. Jag har goda förhoppningar
om att affärsområdet kommer bidra med en fin tillväxt
inför kommande år, då vi redan idag ser en efterfrågan
från marknaden.
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Omsättning & EBITDA rullande 12 månader
180 000

135 000

90 000

45 000

-

Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18
Omsättning EBITDA
EBITDA

FINANSIELL UTVECKLING UNDER KVARTAL 4
1 oktober - 31 december 2018

Nettoomsättning

Finansiella poster

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 55 321

Finansiella poster för kvartalet uppgick till -847 (-32)

(36 780) TSEK, vilket är en ökning med 50,4 % jäm-

TSEK, vilket är en ökning med 814 TSEK jämfört med

fört med motsvarande kvartal föregående år. Exkluderat

motsvarande kvartal föregående år. Ökningen beror

Prego Media AS och Bitlogic Media AB ökar omsättnin-

främst på räntor från förvärvsrelaterade lån samt valu-

gen organiskt 17,0 % jämfört med motsvarande kvartal

tadifferenser.

föregående år. Omsättning för affärsområdet Media
ökar med 52,1 % till 44 784 (29 434) TSEK medan

Skatt

Retail Tech ökar med 44,4 % motsvarande 10 608 (7

Koncernens skattekostnad uppgick till -1 058 (-1 928)

346) TSEK.

TSEK.

Rörelseresultat

Periodens resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 5 777 (5 690)

Periodens resultat uppgick till 3 872 (3 729) TSEK.

TSEK, vilket är en ökning med 87 TSEK jämfört med mots-

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,07 (2,12)

varande kvartal föregående år. Marginalerna minskar

SEK.

mot föregående vilket främst är en effekt av de investeringar som gjorts under perioden. Vidare har även

Förvärv

mediaförsäljningen i högre grad byggts upp av analoga

Under

ytor, vilka har en lägre marginal än det digitala.

beträffande dotterföretaget GM Gruppen Moving Mes-

perioden

har

tilläggsköpeskilling

sage AB samt All in Media Sverige AB.
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erlagts

86 KVM DIGITAL YTA
LED GRÄNBY, UPPSALA

Likviditet och kassaflöde

Kvartalets kassaflöde uppgick till 5 947 (6 826) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

Koncernens checkräkningskredit på 11 400 TSEK är out-

13 130 (12 512) TSEK, vilket är en ökning om 618 TSEK.

nyttjad per 31 december 2018.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till

Betald skatt under perioden uppgår till -1 944 (-108)

-5 897 (-4 703) TSEK. Varav -1 429 TSEK investerats

TSEK.

i immateriella anläggningstillgångar där merparten av
investeringarna avser den egenutvecklade mjukvaran

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel

Starcorp Media Hub.

exklusive checkräkningskredit till 13 900 (13 915) TSEK.

Vidare har kontant tilläggsköpeskilling om 3 833 TSEK

Finansiell ställning

beträffande dotterföretaget GM Gruppen Moving Mes-

Soliditeten uppgick till 40,5 (42,4) % den 31 december

sage AB samt All in Media Sverige AB erlagts.

2018 och det egna kapitalet till 69 798 (51 262) TSEK.
Totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 172 413

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till

(121 376) TSEK.

-1 286 (-984) TSEK. Beloppet avser i sin helhet amortering av lån.
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DAGLIGVARUHANDEL
PREGO MEDIA, OSLO

FINANSIELL UTVECKLING UNDER RÄKENSKAPSÅRET
1 januari - 31 december 2018

Nettoomsättning

Periodens resultat

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 175 906

Periodens resultat uppgick till 13 077 (13 846) TSEK.

(122 115) TSEK, vilket är en ökning med 44,0 % jäm-

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,22 (7,94)

fört med motsvarande period föregående år. Exkluderat

SEK.

förvärven ökar omsättning organiskt 24,8 % jämfört
med motsvarande period föregående år, den förvärvade

Förvärv

omsättningen avser det under perioden förvärvade sys-

Under helåret har Bitlogic Media AB tillträtts vilket med-

temutvecklingsbolaget Bitlogic Media AB och det norska

fört en ökad goodwill om 3 012 TSEK. Vid förvärvet

mediabolaget Prego Media AS. Omsättning för affär-

aktiverades även mjukvara om 800 TSEK som skrivs av

sområdet Media ökar med 39,9 % till 132 814 (94 911)

under en 5-årsperiod. Av den totala köpeskillingen om

TSEK medan Retail Tech ökar med 57,3 % motsvarande

4 000 TSEK har 2 000 TSEK erlagts via apportemission

42 792 (27 204) TSEK.

varav aktiekapitalet ökat med 7 519 aktier under perioden. Mer information om förvärvet finns pressmeddelat

Rörelseresultat

på Bolagets hemsida från den 21 december 2017, samt

Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till 17 728

under not 8.

(17 449) TSEK, vilket är en ökning med 279 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Den 13 juni 2018 har Prego Media AS tillträtts vilket
medfört en ökad goodwill om 34 495 vilken under peri-

Finansiella poster

oden justerats till 37 767 TNOK. Justeringen har gjorts till

Finansiella poster för perioden uppgick till -1 019 (188)

följd av att det uppkommit kostnader efter förvärvsdagen

TSEK, vilket är en minskning med 1 207 TSEK jämfört

hänförliga till perioden innan. Vid förvärvet aktiverades

med motsvarande period föregående år. Minskningen

även övervärden i form av kundrelationer om 3 660

beror främst på förvärvsrelaterade räntor samt valuta-

TNOK som skrivs av under en 5-årsperiod. Av den totala

differenser.

fasta köpeskillingen om 16 750 TNOK har 8 750 TNOK
betalats kontant varvid 8 700 TSEK finansierats via ett

Skatt

lån, övrig del har erlagts via apportemission. Mer infor-

Koncernens skattekostnad uppgick till -3 632 (-3 790)

mation om förvärvet finns pressmeddelat på Bolagets

TSEK.

hemsida från den 13 juni 2018, samt under not 8.

8

IDRE FJÄLL
LED THE CORNER, STOCKHOLM

Likviditet och kassaflöde

Helårets kassaflöde uppgick till 100 (4 434) TSEK. Kon-

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

cernens checkräkningskredit har utökats från 7 850 till

22 728 (13 867) TSEK.

11 400 TSEK. Checkräkningskrediten är outnyttjad per
31 december 2018.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-22 657 (-9 146) TSEK. Varav -4 602 TSEK investerats

Betald skatt under perioden uppgår till -4 597 (-8 457)

i immateriella anläggningstillgångar där merparten av

TSEK.

investeringarna avser den egenutvecklade mjukvaran
Starcorp Media Hub.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel
exklusive checkräkningskredit till 13 900 (13 915) TSEK.

Vidare har kontanta köpeskillingar om totalt 20 696
TSEK gällande förvärven Bitlogic AB, Prego Media AS

Finansiell ställning

samt GM Gruppen Moving Message AB erlagts.

Soliditeten uppgick till 40,5 (42,4) % den 31 december
2018 och det egna kapitalet till 69 798 (51 262) TSEK.

Fonder har under perioden nettosålts till ett bokfört värde

Totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 172 413

om 4 113 TSEK.

(121 376) TSEK. .

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick

Under perioden har avsättningar reglerats gällande All

till 29 (-288) TSEK. I samband med förvärvet av Prego

in Media Sverige AB om 3 750 TSEK till följd av att den

Media AS har ett lån om 8 700 TSEK tagits, lånet amort-

slutliga tilläggsköpeskillingen kvittats genom en kvittning-

eras på 5 år med en ränta på 2,75 %. Under helåret har

semission. Kontant tilläggsköpeskilling har erlagts för

amorteringsbeloppet uppgått till -3 778 TSEK.

förvärvet av GM Gruppen Moving Message AB, vilket
minskat avsättningar om 7 250 TSEK. Avsättningar

Under perioden betalades utdelning till aktieägarna om

för Prego Media AS har uppskattats till ett värde om

2,75 kr per aktie, innebärande -4 893 TSEK.

18 398 TSEK gällande potentiella tilläggsköp. Av
skuldsidans ökning är 8 658 TSEK hänförlig till fast
köpeskilling beträffande Prego Media AS.
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ADCITYMEDIA I KORTHET
VERKSAMHET
AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar
AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.
Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen.
Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia
varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.
Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår
stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik,
kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar:
”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).
Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar
där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och
kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

MEDIA

PRODUCTION

Bolaget förmedlar reklam som generellt genererar en hög

AdCityMedia erbjuder råd till ägare av faciliteter

påverkan hos betraktaren. AdCityMedias mediaområde

och hjälper dem att undersöka intäktspotentialen

består av de digitala skärmar och vepor som Bolaget

från reklam. Inte sällan är ägarna omedvetna om

erbjuder kunderna att annonsera på.

potentialen och AdCityMedia kan då komplettera
erbjudandet med rådgivning kring allt från bygglov till

RETAIL TECH

montering av trycksaker och skyltar. På liknande sätt

Under verksamhetsbenet Retail Tech hjälper AdCityMedia

som för Digital Signage så är rådgivning en naturlig

bolag att utvärdera och bygga sina egna mediakanaler.

utgångspunkt för AdCityMedia att dessutom knyta till sig

Benet består huvudsakligen utav två inriktningar, “Digital

försäljningskontrakt med facilitetsägare.

signage” och “Production”.
AFFÄRSIDÉ
DIGITAL SIGNAGE
Digitala

skärmar

Att hjälpa företag och varumärken att synas.
som

huvudsakligen

är

utplacerade i butiker, restauranger, köpcentrum och caféer.

VISION & MÅL

AdCityMedia

Att vara framtidens mediabolag.

kan

som

helhetsleverantör

erbjuda ett komplett utbud av hårdvara, mjukvara,
innehåll, drift, service och support i samband med
och efter upprättandet av de digitala skärmarna. I
samband

med

support

och

driftservice

kan

AdCityMedia även erbjuda merförsäljning vilket medför
att serviceuppdrag ofta kombineras med ren försäljning.
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SEGMENTSÖVERSIKT
Segmentsredovisningen är fördelad utifrån verksamhetens två affärsområden; “Media” och “Retail Tech”.
Segment intäkter och resultat
Nettoomsättning och täckningsbidrag (“bruttomarginal”) är det resultatmått som rapporteras till högste verkställande
beslutsfattare som underlag för fördelning av resurser och bedömning av segmentens resultat.
Nedan följer en analys av koncernens intäkter och resultat för varje rapporterbart rörelsesegment:
Media

Retail Tech

Koncerngemensamt

Totalt koncern

Nettoomsättning

44 784

10 608

-70

55 321

Handelsvaror

-16 343

-6 881

-8

-23 232

Täckningsbidrag

28 441

3 727

-78

32 089

Täckningsbidrag %

63,5 %

35,1 %

111,4 %

58,0 %

64

-

-14

49

Övriga externa kostnader (Exkl. aktiverat arbete)

-

-

-11 688

-11 688

Personalkostnader (Exkl. aktiverat arbete)

-

-

-12 259

-12 259

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

-

-

-2 416

-2 416

Rörelseresultat exklusive förvärvskostnader
och omvärdering av tilläggsköpeskilling

28 505

3 727

-26 455

5 777

Finansiella intäkter

-

-

-349

-349

Finansiella kostnader

-

-

-497

-497

28 505

3 727

-27 300

4 930

Media

Retail Tech

Koncerngemensamt

Totalt koncern

Nettoomsättning

132 814

42 792

300

175 906

Handelsvaror

-39 156

-28 910

-8

-68 074

Täckningsbidrag

93 658

13 882

292

107 832

Täckningsbidrag %

70,5 %

32,4 %

97,3 %

61,3 %

204

47

965

1 216

Övriga externa kostnader (Exkl. aktiverat arbete)

-

-

-40 036

-40 036

Personalkostnader (Exkl. aktiverat arbete)

-

-

-44 135

-44 135

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

-

-

-7 149

-7 149

Rörelseresultat exklusive förvärvskostnader
och omvärdering av tilläggsköpeskilling

93 862

13 929

-90 063

17 728

Finansiella intäkter

-

-

200

200

Finansiella kostnader

-

-

-1 219

-1 219

93 862

13 929

-91 082

16 709

1 oktober – 31 december 2018

Övrig intäkt

Resultat före skatt

1 januari – 31 december 2018

Övrig intäkt

Resultat före skatt
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KLARNA
VEPA SERGELS TORG AA, STOCKHOLM

Personal:

som efterfrågas av kunder över hela räkenskapsåret.

Antal anställda i koncernen uppgick vid periodens

Eftersom Bolaget har hög exponering mot reklam-

utgång till 76 personer (61), varav 26 (24) är kvinnor.

marknaden så fluktuerar emellertid resultatet vissa

Av personalen är 6 personer inhyrda via konsultavtal.

månader där evenemangsstarka perioder ofta stärker
resultatet. Orderleverans från affärsområdet Retail

Moderbolaget:

Tech har även den en väsentlig påverkan hur fluktua-

Under fjärde kvartalet 2018 uppgick nettoomsättningen

tionen mellan Bolagets olika kvartal ser ut. Historiskt har

till 32 803 TSEK med ett resultat före skatt om 7 617

AdCityMedia observerat att första och tredje kvartalet

TSEK. Utifrån god redovisningssed har andelar i dot-

generellt är svagare perioder, både för Bolaget specifikt

terföretag under kvartalet skrivits ned med 4 800 TSEK

och branschen som helhet. Försäljningen blir allt svårare

vilket motsvarar erhållen utdelning. Från tidgiare kvartal

att förutspå där effekterna av kvartalsvariationerna

har delar av övriga rörelseintäkter omklassificerats till

snarare nu skjutits till kunders ojämna inköpsmönster.

omsättning.
Tvister:
Väsentliga risker och

Spelinspektionen (tidgiare Lotteriinspektionen) har under

osäkerheter i verksamheten:

perioden beslutat att återkalla vitesföreläggandet medde-

AdCityMedia-koncernens verksamhet är utsatt för risker

lat från 2015. Bolaget har därför inte varit part i något

och osäkerhetsfaktorer av såväl rörelsekaraktär som

rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de sen-

finansiell karaktär. Risker av rörelsekaraktär utgörs

aste tolv månaderna. Bolagets styrelse känner inte heller

främst av myndighetsbeslut, upphandlingar, forskning,

till några omständigheter som skulle kunna leda till att

utveckling, förvärv och integration. Risker av finansiell

något annat sådant rättsligt förfarande eller skiljeför-

karaktär utgörs huvudsakligen av potentiell likviditetsbrist

farande skulle uppstå.

i Bolaget.
Väsentliga händelser under perioden:
Kompletterande information återfinns i publicerad årsre-

Inga väsentliga händelser under perioden.

dovisning för 2017 som finns tillgänglig via http://
Väsentliga händelser efter periodens utgång:

investor.adcitymedia.com/finansiella-rapporter/

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.
Säsongsvariationer:
AdCityMedias målsättning är att ha en produktportfölj
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FINANSIELLA NYCKELTAL
2018
3 mån
okt-dec

2017
3 mån
okt-dec

2018
12 mån
jan-dec

2017
12 mån
jan-dec

55 321

36 780

175 906

122 115

8 192

7 241

24 877

22 644

EBITDA-marginal (%)

14,8

19,7

14,1

18,5

Rörelseresultat (EBIT)

5 777

5 690

17 728

17 449

Rörelsemarginal (%)

10,4

15,5

10,1

14,3

4 930

5 658

16 709

17 637

Resultat per aktie före utspädning, SEK

2,07

2,12

7,22

7,94

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

2,07

2,12

7,22

7,90

-

-

2,75

2,50

40,5

42,4

40,5

42,4

Antal aktier vid periodens slut

1 868 786

1 760 434

1 868 786

1 760 434

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

1 868 786

1 760 434

1 812 047

1 743 622

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

1 868 786

1 760 434

1 812 047

1 751 717

76

57

71

55

TSEK
Nettoomsättning
EBITDA

Resultat efter finansiella poster (EBT)

Utdelning per aktie
Soliditet (%)

Genomsnittligt antal anställda (Inkl. via konsultavtal)

Definition av finansiella mått
Resultat per aktie före utspädning:

Resultat per aktie efter utspädning:

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att

dividera moderbolagets andel av periodens resultat med

dividera moderbolagets andel av periodens resultat med

det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier.

det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier
efter utspädning.

Finansiella mått som inte definieras enligt IFRS
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen.
Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de
möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är
dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en
ersättning för mått som definieras enligt IFRS.
EBITDA:

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättning.

EBITDA-marginal:

Soliditet:

EBITDA i procent av nettoomsättning.

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda:

Utdelning per aktie före/efter utspädning:

Genomsnittligt antal anställda beräknat utifrån arbetad

Utdelning per aktie före/efter utspädning beräknas

heltid under perioden.

genom att dividera moderbolagets andel av årets utdelning med det vägda genomsnittliga antalet utestående
stamaktier under perioden.
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THE LOBBY
DIGITAL SIGNAGE, STOCKHOLM

FINANSIELL ÖVERSIKT
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Detta är AdCityMedia ABs fjärde koncernredovisning som har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Tidigare tillämpade koncernen
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”).
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG,
KONCERNEN
okt-dec

2018

okt-dec

2017

2018
jan-dec

2017
jan-dec

55 321

36 780

175 906

122 115

49

-

1 216

-

55 370

36 780

177 122

122 115

1 430

345

4 602

797

Handelsvaror

-23 232

-10 198

-68 074

-38 711

Övriga externa kostnader

-11 905

-10 062

-43 427

-28 184

Personalkostnader

-13 471

-9 624

-45 347

-33 372

EBITDA

8 192

7 241

24 877

22 644

-2 416

-1 552

-7 149

-5 195

5 777

5 690

17 728

17 449

13

105

200

584

-859

-137

-1 219

-396

Resultat före skatt

4 930

5 658

16 709

17 637

Skatt på årets resultat

-1 058

-1 928

-3 632

-3 790

Periodens resultat

3 872

3 729

13 077

13 846

-2 512

-

-2 342

-

Periodens totalresultat

1 360

3 729

10 735

13 846

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

1 360

3 729

10 735

13 846

-

-

-

-

Resultat per aktie före utspädning

2,07

2,12

7,22

7,94

Resultat per aktie efter utspädning

2,07

2,12

7,22

7,90

TSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Aktiverat arbete för egen räkning

Avskrivningar
Rörelseresultat

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet
Omräkningseffekter

Innehav utan bestämmande inflytande

Resultat per aktie, kronor

FINANSIELL ÖVERSIKT
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG,
KONCERNEN
TSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

91 692

51 658

9 523

1 940

23 976

17 519

242

4 652

125 432

75 769

1 065

1 268

21 623

13 104

Övriga fordringar

2 627

6 533

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7 766

10 789

13 900

13 915

46 981

45 608

172 413

121 376

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

FINANSIELL ÖVERSIKT
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG,
KONCERNEN
TSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

748

704

Övrigt tillskjutet kapital

42 761

30 110

Reserver

-2 516

-174

28 805

20 621

69 798

51 262

19 022

10 565

1 125

552

25 908

18 510

46 056

29 626

6 544

3 779

11 347

9 136

-

3 733

Övriga skulder

14 281

7 901

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24 387

15 938

56 560

40 487

172 413

121 376

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital

Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FINANSIELL ÖVERSIKT
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital

Övrigt
tillskj. kapital

Omräkningsreserver

Balanserat resultat
inklusive periodens
resultat

Summa
eget kapital

689

27 544

0

11 083

39 316

Periodens resultat

-

-

-

13 846

13 846

Utdelning

-

-

-

-4 309

-4 309

15

2 566

-

-

2 581

-

-

-174

-

-174

Utgående balans
2017-12-31

704

30 110

-174

20 621

51 262

Ingående balans
2018-01-01

704

30 110

-174

20 621

51 262

Periodens resultat

-

-

-

13 077

13 077

Utdelning

-

-

-

-4 893

-4 893

Nyemission

-

-

-

-

-

Kvittningsemission

9

2 686

-

-

2 695

35

9 966

-

-

10 001

-

-

-2 342

-

-2 342

748

42 761

-2 516

28 805

69 798

Ingående balans
2017-01-01

Nyemission
Omräkningseffekter

Apportemission
Omräkningseffekter
Utgående balans
2018-12-31

FINANSIELL ÖVERSIKT

18

KASSAFLÖDESANALYS,
KONCERNEN
okt-dec

okt-dec

2017

2018
jan-dec

2017
jan-dec

4 930

5 658

16 709

17 637

1 229

1 313

4 962

5 348

Betald skatt

-1 944

-108

-4 597

-8 457

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

4 215

6 863

17 074

14 527

-232

574

202

562

10 280

8 799

3 807

-8 039

Förändring av kortfristiga skulder

-1 134

-3 727

1 644

6 818

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

8 914

5 649

5 653

-659

13 130

12 512

22 728

13 867

Förvärv av dotterbolag

-3 833

-4 000

-20 696

-4 000

Förvärv av immateriella anläggninstillgångar

-1 429

-

-4 602

-847

-998

-403

-1 472

-3 099

363

-300

4 113

-1 200

-5 897

-4 703

-22 657

-9 146

-

-

8 700

4 000

-1 286

-984

-3 778

-2 560

Utbetalning av utdelning

-

-

-4 893

-4 309

Nyemission

-

-

-

2 581

-1 286

-984

29

-288

Periodens kassaflöde

5 947

6 826

100

4 434

Likvida medel vid periodens början

8 220

7 089

13 915

9 482

-267

-

-115

-

13 900

13 915

13 900

13 915

TSEK

Not

Resultat före skatt
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

4

Förändringar i varulager
Förändring i kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Upptagna lån
Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

FINANSIELL ÖVERSIKT
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2018

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG,
MODERBOLAGET
okt-dec

okt-dec

2017

2018
jan-dec

2017
jan-dec

32 803

27 851

112 175

90 117

-1 783

317

268

797

-

-

74

-

31 020

28 168

112 517

90 914

-23 739

-23 225

-86 814

-65 028

Övriga externa kostnader

-4 148

-5 759

-23 333

-15 668

Personalkostnader

-4 364

-3 493

-14 334

-12 246

-434

-252

-1 417

-772

-1 666

-4 561

-13 382

-2 799

2

5

500

139

-89

-46

-499

-128

Resultat från andelar i koncernföretag

-4 800

-

-

-

Resultat efter finansiella poster

-6 553

-4 602

-13 381

-2 788

200

-

200

-

Mottagna koncernbidrag

13 970

3 200

13 970

3 200

Resultat före skatt

7 617

-1 402

789

412

-328

168

-328

-200

7 289

-1 234

461

212

TSEK

2018

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Avskrivningar
Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat
Periodens resultat

FINANSIELL ÖVERSIKT
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG,
MODERBOLAGET
TSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

699

1 926

1 143

1 152

114 709

71 920

-

3 750

116 550

78 748

616

909

11 386

8 347

Fordringar hos koncernföretag

9 596

3 759

Övriga fordringar

3 595

4 018

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5 843

8 308

Likvida medel

3 291

2 371

34 326

27 713

150 876

106 461

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

FINANSIELL ÖVERSIKT
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG,
MODERBOLAGET
TSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

Aktiekapital

748

704

Fond för utvecklingsutgifter

359

1 076

Överkursfond

60 786

48 133

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

-7 378

-3 663

54 515

46 251

1 032

1 232

1 032

1 232

25 908

18 510

25 908

18 510

7 547

2 500

7 547

2 500

Skulder till kreditinstitut

2 740

1 750

Leverantörsskulder

3 773

3 761

38 343

23 449

-

-

Övriga skulder

9 915

4 139

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 104

4 869

61 875

37 968

150 876

106 461

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag
Skatteskulder

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FINANSIELL ÖVERSIKT
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserad
vinst eller
förlust

Periodens
resultat

Summa
eget
kapital

689

726

45 567

-5 113

5 897

47 767

Disposition av föregående periods resultat

-

-

-

5 897

-5 897

-

Periodens resultat

-

-

-

-

212

212

Aktivering av utvecklingsutgifter

-

350

-

-350

-

-

Utdelning

-

-

-

-4 309

-

-4 309

15

-

2 566

-

-

2 581

Utgående balans
2017-12-31

704

1 076

48 133

-3 874

212

46 251

Ingående balans
2018-01-01

704

1 076

48 133

-3 874

212

46 251

Disposition av föregående periods resultat

-

-

-

212

-212

-

Periodens resultat

-

-

-

-

461

461

Aktivering av utvecklingsutgifter

-

-717

-

717

-

-

35

-

9 967

-

-

10 001

Kvittningsemission

9

-

2 686

-

-

2 695

Utdelning

-

-

-

-4 893

-

-4 893

748

359

60 786

-7 839

461

54 515

TSEK
Ingående balans
2017-01-01

Nyemission

Apportemission

Utgående balans
2018-12-31

FINANSIELL ÖVERSIKT
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NOTER TILL DEN FINANSIELLA RAPPORTEN
Not 1 Redovisningsprinciper

avskilt från räntekostnader på leasingskulder i resulta-

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34

träkningen. Den nya standarden innehåller inte några

Delårsrapportering.

väsentliga förändringar i redovisningskraven för leasegivare. Företagsledningen har ännu inte slutförts en

Detta är AdCityMedia ABs fjärde koncernredovisning

detaljerad analys av effekterna vid tillämpning av IFRS

som har upprättats i enlighet med de av EU godkända

16 varför effekterna inte kan kvantifieras.

International Financial Reporting Standards (IFRS).
Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och

Företagsledningen bedömer att övriga nya och ändrade

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR

standarder och tolkningar som ännu ej har trätt ikraft inte

1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

får någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella

Tidigare tillämpade koncernen Bokföringsnämndens

rapporter när de tillämpas för första gången.

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och konVäsentliga redovisningsprinciper

cernredovisning (“K3”).

I koncernredovisningen har värdering av poster skett till
Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari

anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella

2017 vilket innebär att jämförelsesiffrorna för räken-

instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs

skapsår 2017 är omräknade enligt IFRS. Beskrivning och

de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats.

kvantifiering av övergångseffekter finns i not 9.
Koncernredovisning
Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas

Koncernredovisningen

omfattar

moderföretaget

såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

AdCityMedia AB och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande. Ett bestämmande

Nya och ändrade standarder och tolkningar

inflytande föreligger när koncernen exponeras för, eller

som ännu ej trätt ikraft

har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang i ett

IFRS 16 Leasingavtal ersätter den befintliga IAS 17

företag och kan använda sitt inflytande över företaget

Leasingavtal och dess relaterade tolkningar. Stand-

till att påverka sin avkastning. Bestämmande inflytande

arden gäller från den 1 januari 2019. IFRS 16 tillämpar

föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller

en kontrollmodell vid identifieringen av ett leasingavtal

indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 %

där åtskillnad mellan leasingavtal och serviceavtal görs

av rösterna.

baserat på om det finns en identifierad tillgång som
kontrolleras av kunden. Den nya standarden tar bort

Dotterföretag

klassificeringen av leasingavtal som operationella eller

från och med tidpunkten för förvärvet till och med

finansiella såsom krävs i IAS 17 och introducerar istället

den tidpunkt då moderföretaget inte längre har

en enskild modell för redovisning. Enligt den nya mod-

ett

ellen resulterar alla leasingavtal i att leasetagaren ges

Redovisningsprinciperna

rätten att förfoga över en tillgång vid leasingavtalets

behov justerats för att överensstämma med koncernens

början och, om betalningar görs över tid, också erhålla

redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,

finansiering. Leasetagaren ska redovisa a) tillgångar och

mellanhavanden samt orealiserade vinster och för-

skulder för alla leasingavtal med kontraktstid längre än

luster hänförliga till koncerninterna transaktioner har

12 månader om inte den underliggande tillgången är av

eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.

ringa värde; och b) avskrivningar på leasade tillgångar
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inkluderas

bestämmande

i

inflytande
för

koncernredovisningen

över

dotterföretaget.

dotterföretag

har

vid

Förändringar i moderföretagets andel i ett dotterföretag

Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital

som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande

omvärderas inte och efterföljande regleringen redovisas

redovisas som egetkapitaltransaktioner (det vill säga som

inom eget kapital. Alla andra förändringar i det verkliga

transaktioner med koncernens ägare). Eventuell skillnad

värdet för en villkorad tilläggsköpeskilling redovisas i

mellan det belopp med vilket innehav utan bestämmande

resultatet.

inflytande justeras och det verkliga värdet på den erlagda
eller erhållna ersättningen redovisas direkt i eget kapital

De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna

och fördelas på moderföretagets ägare.

skulderna redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande undantag:

När moderföretaget förlorar bestämmande inflytande
över ett dotterföretag, beräknas vinsten eller förlusten vid

• Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder

avyttringen som skillnaden mellan

eller tillgångar hänförliga till det förvärvade företagets

i) summan av det verkliga värdet för den erhållna ersät-

avtal om ersättning till anställda redovisas och värderas

tningen och det verkliga värdet av eventuellt kvarvarande

i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter respektive IAS 19

innehav och

Ersättningar till anställda.

ii) de tidigare redovisade värdena för dotterföretagets

• Skulder eller egetkapitalinstrument hänförliga till det

tillgångar (inklusive goodwill), och skulder och eventuellt

förvärvade företagets aktierelaterade tilldelningar eller

innehav utan bestämmande inflytande.

till utbytet av det förvärvade företagets aktierelaterade
tilldelningar mot förvärvarens aktierelaterade tilldelnin-

Det verkliga värdet på kvarvarande innehav i det tidig-

gar värderas vid förvärvstidpunkten i enlighet med IFRS

are dotterföretaget vid den tidpunkt då det bestämmande

2 Aktierelaterade ersättningar.

inflytandet förloras betraktas som det verkliga värdet

• Tillgångar (eller avyttringsgrupp) klassificerade som

vid det första redovisningstillfället för en finansiell till-

att de innehas för försäljning enligt IFRS 5 Anläggning-

gång enligt IFRS 9 Finansiella instrument: Redovisning

stillgångar som innehas för försäljning och avvecklade

och värdering eller, i tillämpliga fall, anskaffningsvärdet

verksamheter värderas i enlighet med den standarden.

vid det första redovisningstillfället för en investering i ett
intresseföretag eller gemensamt styrt företag.

Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande, och verkligt

Rörelseförvärv
Rörelseförvärv

redovisas

värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav
enligt

förvärvsmetoden.

överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på iden-

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt

tifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden

värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som sum-

som goodwill i rapporten över finansiell ställning. Om

man av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för

skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på

erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder

ett förvärv till lågt pris direkt i resultatet efter omprövning

samt emitterade egetkapitalandelar i utbyte mot kontroll

av skillnaden.

över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade utgifter
redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget antin-

I köpeskillingen ingår även verkligt värde vid förvärvstid-

gen till verkligt värde eller till värdet av den proportionella

punkten för de tillgångar eller skulder som är följden av

andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av

en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Föränd-

det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar.

ringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som
uppkommer på grund av ytterligare information som

Goodwill

erhållits efter förvärvstidpunkten om fakta och förhål-

Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncern-

landen som förelåg per förvärvstidpunkten, kvalificerar

redovisning utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet

som justeringar under värderingsperioden och justeras

och koncernens andel av det verkliga värdet på ett

retroaktivt, med motsvarande justering av goodwill.

förvärvat dotterföretags identifierbara tillgångar och
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skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovi-

Tjänster

sas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första

AdCityMedia säljer installationstjänster samt uppladd-

redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde

ning och anpassning av kundspecifikt annonsinnehåll.

efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar.

Tjänsterna säljs vanligtvis tillsammans med hårdvara.

Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill

Tjänsterna kan enkelt utföras av andra företag. Kontrollen

på de minsta kassagenererande enheter som förväntas

över tjänsterna överförs normalt till kunden när tjänsten

bli gynnade av förvärvet. Koncernen har bedömt att

har slutförts. Intäkterna från försäljning av tjänsterna

dessa enheter består av koncernens segment Media och

redovisas därför vid den tidpunkt tjänsterna slutförts.

Retail Tech. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart

Teknisk support, underhåll och mjukvarulicenser.

som en kostnad och återförs inte.

Teknisk support tillhandahålls vid behov under avtalsperiSegmentsrapportering

oden. Leverans av teknisk support är i hög utsträckning

Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver

förknippad med leverans av mjukvarulicenser till slutkund.

affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra

Licensen ger kunden rätten att nyttja den molnbaserade

sig kostnader, vars täckningsbidrag regelbundet granskas

mjukvara som styr innehållet på de digitala skärmarna.

av företagets högste verkställande beslutsfattare, och för

Nyttjandegraden varierar inte väsentligt mellan olika

vilken det finns fristående finansiell information. Företa-

månader och kunden betalar samma belopp oavsett hur

gets rapportering av rörelsesegment överensstämmer men

många gånger den sammansatta tjänsten används.

den interna rapporteringen till den högste verkställande
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren

Överenskommelsen om underhåll (mjukvaruuppdate-

är den funktion som bedömer rörelsesegmentens resul-

ringar) innebär att AdCityMedia försäkrar kunden om

tat och beslutar om fördelning av resurser. VD utgör den

att den kommer att erhålla samtliga och betydande

högste verkställande beslutfattaren. De rapporterbara

uppdateringar som utvecklas under avtalsperioden.

segmentens redovisningsprinciper överensstämmer med

Antalet uppdateringar kan inte anges i förväg.

de principer som tillämpas av koncernen i dess helhet.
Teknisk support, underhåll och mjukvarulicenser anses
Intäkter från avtal med kunder

följa samma mönster för överföring av kontroll till

Intäkterna värderas utifrån avtalad köpeskilling, exklus-

kunden. Kunden anses gynnas av tjänsterna och licensen

ive moms. AdCityMedia redovisar intäkten när bolaget

jämnt fördelat över avtalsperioden. Intäkterna redovisas

överför kontrollen över en produkt eller tjänst till en kund.

därmed över tid linjärt under kontraktsperioden, vanligt-

Segmenten är uppdelade efter affärsområderna Media

vis 36 månader.

och Retail tech, underbyggt av nedan intäktsströmmar;
Leasingavtal

Annonsutrymme

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekon-

AdCityMedia levererar både digitalt och analogt annon-

omiska risker och fördelar som förknippas med ägandet

sutrymme till kunder. Kunden anses gynnas av tjänsten

av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren

jämt fördelat över avtalstiden. Intäkterna från försäljning

till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som

av annonsutrymme redovisas därmed över tid, linjärt

operationella leasingavtal. AdCityMedia har endast

över kontraktsperioden.

leasingavtal där koncernen är leasetagare.

Hårdvara

Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal

AdCityMedia säljer hårdvara till kund i form av digitala

redovisas som anläggningstillgångar i koncernens bal-

skärmar. Hårdvaran förblir funktionell utan uppdaterin-

ansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början

gar, teknisk support och mjukvarulicenser och kunderna

eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är

kan för egen del dra nytta hårdvaran. Intäkterna från

lägre. Motsvarande skuld till leasinggivaren redovisas

försäljningen av hårdvara redovisas vid den tidpunkt

i balansräkningen som finansiell leasingskuld. Leasing-

produkterna överförts till kunden och därmed då kunden

betalningarna fördelas mellan ränta och amortering av

får kontroll över hårdvaran.
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skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att

kronor enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnads-

varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som

poster omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte

motsvarar en fast räntesats på den under respektive

valutakursen fluktuerat väsentligt under perioden då istäl-

period redovisade skulden. Räntekostnaden redovisas

let transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella

direkt i resultaträkningen. Om räntekostnaden är direkt

omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt

hänförlig till anskaffning av en tillgång som med nöd-

totalresultat och överförs till koncernens omräkningsre-

vändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för

serv. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas

avsedd användning eller försäljning, ska räntekostnaden

sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som

istället inräknas i tillgångens anskaffningsvärde i enlighet

en del av realisationsresultatet.

med koncernens principer för lånekostnader (se nedan).
Anläggningstillgångarna skrivs av under den kortare

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkom-

perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperi-

mer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas

oden.

som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och
omräknas till balansdagens kurs.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt over leasingperioden, såvida inte ett annat

Ersättning till anställda

systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekono-

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald

miska nytta över tiden.

semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och

Utländsk valuta

andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de

dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pen-

olika enheterna i koncernen redovisas i den valuta som

sionsplaner. Koncernen har ett fåtal förmånsbestämda

används i den primära ekonomiska miljö där respektive

planer som avser kapitalförsäkringar men har av väsent-

enhet huvudsakligen bedriver sin verksamhet (funktionell

lighetsskäl redovisats som avgiftbestämda plander.

valuta). I koncernredovisningen omräknas samtliga
belopp till svenska kronor (SEK), vilket är moderföreta-

För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fast-

gets funktionella valuta och rapportvaluta.

ställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet
och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respek-

Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att

tive enhet till enhetens funktionella valuta enligt de

förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med

valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Vid varje

tidpunkten för när premier erläggs.

balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta
om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som

Skatter

värderas till verkligt värde i en utländsk valuta, räknas

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och

om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fast-

uppskjuten skatt.

ställdes. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt
anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet
för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det

Valutakursdifferenser

resultaträkningen

redovisade resultatet i resultaträkningen då det har just-

för den period i vilka de uppstår, med undantag för

redovisas

erats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla

transaktioner som utgör säkring som uppfyller villkoren

kostnader samt för intäkter och kostnader som är skat-

för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoin-

tepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens

vesteringar, då vinster och förluster redovisas i övrigt

aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som

totalresultat.

gäller per balansdagen.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mel-

utländska dotterföretags tillgångar och skulder till sveska

lan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de
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finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet

eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hän-

som används vid beräkning av skattepliktigt resultat.

förlig till transaktioner som redovisats i övrigt totalresultat

Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkning-

eller direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även

smetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip

skatten i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital.

alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna

Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid

skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla

redovisning av rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovi-

temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt

sas i förvärvskalkylen.

att beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga
överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar

Materiella anläggningstillgångar

redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

till goodwill eller om den uppstår till följd av en transak-

ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar

tion som utgör den första redovisningen av en tillgång

och eventuella nedskrivningar.

eller skuld (som inte är ett rörelseförvärv) och som, vid
tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som

eller skattemässigt resultat.

är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på
plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga

för nedmontering och bortforsling av tillgången och åter-

temporära skillnader hänförliga till investeringar i dot-

ställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter

terföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten

inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en

för återföring av de temporära skillnaderna och det är

separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekon-

sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske

omiska förmåner som kan hänföras till posten kommer

inom överskådlig framtid. De uppskjutna skattefordringar

koncernen till godo och att anskaffningsvärdet för den-

som är hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader

samma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga

avseende sådana investeringar ska bara redovisas i den

kostnader för reparationer och underhåll samt tillkom-

omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas

mande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period

mot framtida skattepliktiga överskott och det är troligt att

då de uppkommer.

ett sådant utnyttjande kommer att ske inom överskådlig
framtid.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar

minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens

prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del

slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod.

det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga

Avskrivning påbörjas är den materiella anläggningstill-

överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas,

gången kan tas i bruk. Nyttjandeperioden är som följer:

helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.
Byggnader				25 år
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som

Markanläggning				20 år

förväntas gälla för den period då tillgången återvinns

Förbättringsutgifter på annans fastighet

20 år

eller skulden regleras, baserat på de skattesatser (och

Inventarier, verktyg och maskiner		

5 år

skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Bedömda

nyttjandeperioder,

restvärden

och

avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då

räkenskapsperiod, effekten av eventuella ändringar i

de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma

bedömningar redovisas framåtriktat.

myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera
skatten med ett nettobelopp.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad
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väntas från användning eller utrangering/avyttring

Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella

av tillgången. Den vinst eller förlust som uppstår vid

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv till anskaff-

utrangering eller avyttring av tillgången, utgörs av skill-

ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar

naden mellan eventuella nettointäkten vid avyttringen och

och eventuella ackumulerade nedskrivningar på samma

dess redovisade värde, redovisas i resultatet i den period

sätt som separat förvärvade immateriella tillgångar.

när tillgången tas bort från balansräkningen.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillImmateriella tillgångar

gångar och immateriella tillgångar exklusive

Internt upparbetade immateriella tillgångar - Aktiverade

goodwill

utgifter för produktutveckling

Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade

Internt upparbetade immateriella tillgångar som härrör

värdena för materiella och immateriella tillgångar för att

från koncernens produktutveckling redovisas endast om

fastställa om det finns någon indikation på att dessa till-

följande villkor är uppfyllda:

gångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas

• det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella

tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa

tillgången och använda eller sälja den,

värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt

• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella till-

att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång,

gången och använda eller sälja den,

beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassage-

• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den

nererande enhet till vilken tillgången hör.

immateriella tillgången,
• företaget visar hur den immateriella tillgången kommer

Immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperi-

att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar,

oder och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga

• det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra

för användning ska prövas årligen avseende eventuellt

resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda

nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på

eller sälja den immateriella tillgången, och

värdeminskning.

• de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.

Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet minus försäljningskostnader och dess

Om det inte är möjligt att redovisa någon internt

nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskon-

upparbetad

utgift-

teras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en

erna för utveckling som en kostnad i den period de

immateriell

tillgång

redovisas

diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell

uppkommer. Efter första redovisningstillfället redovisas

marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker

internt upparbetade immateriella tillgångar till anskaff-

som förknippas med tillgången.

ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Bedömd

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassage-

nyttjandetid uppgår till 10 år. Bedömda nyttjandeperi-

nererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det

oder och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av

redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på till-

varje räkenskapsår, effekten av eventuella ändringar i

gången (eller den kassagenererande enheten) ned till

bedömningar redovisas framåtriktat.

återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadföras i resultaträkningen.

Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företags-

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens

förvärv identifieras och redovisas separat från goodwill

(den kassagenererande enhetens) redovisade värde till

när de uppfyller definitionen av en immateriell tillgång

det omvärderade återvinningsvärdet, men det förhöjda

och deras verkliga värden kan beräknas på ett tillför-

redovisade värdet får inte överskrida det redovisade

litligt sätt. Anskaffningsvärdet för sådana immateriella

värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts

tillgångar utgörs av deras verkliga värde vid förvärvs-

av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidi-

tidpunkten.

gare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt
i resultaträkningen.
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Likvida medel

en affärsmodell vars mål är att inkassera kontraktsenliga

I likvida medel i rapporten över kassaflöden ingår kassa,

kassaflöden och de avtalade villkoren för den finansiella

banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placerin-

tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kas-

gar. Övriga kortfristiga placeringar klassificeras som

saflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp

likvida medel när de har förfallodag inom tre månader

och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas

från anskaffningstidpunkten, lätt kan omvandlas till kass-

tillgången till upplupet anskaffningsvärde. Denna affärs-

amedel till ett känt belopp och är utsatta för en obetydlig

modell kategoriseras som ”hold to collect”.

risk för värdefluktuationer.
Om den finansiella tillgången innehas i en affärsmodell
Finansiella instrument

vars mål kan uppnås både genom att samla in avtal-

Finansiella instrument som redovisas i rapporten över

senliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar och

finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida

de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger

medel, kundfordringar, andra korta fordringar och

vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som

andra långfristiga värdepappersinnehav. På skuldsidan

endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det

återfinns leverantörsskulder, andra korta skulder och

utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till ver-

låneskulder (inklusive skulder för finansiella leasingavtal).

kligt värde via övrigt totalresultat. Denna affärsmodell
kategoriseras som ”hold to collect and sell”.

Redovisning i och borttagande från rapporten över
finansiell ställning

Samtliga andra affärsmodeller där syftet är spekula-

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport

tion, innehav för handel eller där kassaflödeskaraktären

över finansiell ställning när bolaget blir part enligt instru-

utesluter andra affärsmodeller innebär redovisning till

mentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när

verkligt värde via resultaträkningen. Denna affärsmodell

bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger

kategorieras som ”other”.

för motparten att betala, även om faktura ännu inte har
skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell

AdCityMedia tillämpar två olika affärsmodeller. För

ställning när faktura har skickats. Skuld tas upp när mot-

likvida medel, kundfordringar och andra korta ford-

parten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger

ringar är bolagets affärsmodell ”hold to collcet” vilket

att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Lever-

innebär att tillgången redovisas till upplupet anskaff-

antörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell

ningsvärde. Andra långfristiga värdepappersinnehav

tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när

består av innehav i aktie- och räntefonder där AdCityMe-

rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget

dias äffarsmodell är ”other” villket innebär att innehaven

förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del

redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet

Upplupet anskaffningsvärde och effektivräntemetoden

fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för

Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång är

del av en finansiell skuld. Inga finansiella tillgångar och

det belopp till vilket den finansiella tillgången värderas

skulder kvittas i rapporten över finansiell ställning, efter-

vid det första redovisningstillfället minus kapitalbelopp,

som villkor för kvittning inte är uppfyllda. Förvärv och

plus den ackumulerade avskrivningen med effektivränt

avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsda-

emetoden av eventuell skillnad mellan det kapitalbeloppet

gen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig

och det utestående kapitalbeloppet, justerat för eventuella

att förvärva eller avyttra tillgången.

nedskrivningar. Redovisat bruttovärde för en finansiell
tillgång är upplupet anskaffningsvärdet för en finansiell

Klassificering och värdering

tillgång före justeringar för en eventuell förlustreserv.

Finansiella tillgångar klassificeras utifrån den affärsmod-

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaff-

ell som tillgången hanteras i och dess kassaflödeskaraktär.

ningsvärde med användning av effektivräntemetoden

Om den finansiella tillgången innehas inom ramen för

eller till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella
skulder till upplupet anskaffningsvärde. Lån samt övriga
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Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörss-

kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en till-

kulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till

förlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

upplupet anskaffningsvärde.
Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen

Nedskrivningar

av det belopp som krävs för att reglera den befintliga för-

Koncernen redovisar en förlustreserv för förväntade

pliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker

kreditförluster på en finansiell tillgång som värderas till

och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en

upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt

avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalnin-

totalresultat, för en leasingfordran och för en avtalstill-

gar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen,

gång. Per varje balansdag ska koncernen i resultatet

ska det redovisade värdet motsvara nuvärdet av dessa

redovisa förändringen i förväntade kreditförluster sedan

utbetalningar.

det första redovisningstillfället.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att
För kundfordringar, avtalstillgångar och leasingfordrin-

reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje

gar finns förenklingar som innebär att koncernen direkt

part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i rap-

ska redovisa förväntade kreditförluster för tillgångens

port över finansiell ställning när det är så gott som säkert

återstående löptid. De förväntade kreditförlusterna för

att den kommer att erhållas om företaget reglerar förplik-

dessa finansiella tillgångar beräknas med hjälp av en

telsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

provisionsmatris som är baserad på tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida

Kassaflödesanalys

ekonomiska förutsättningar och pengarnas tidsvärde om

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det

applicerbart.

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Detta innebär att avvikelse

För samtliga andra finansiella tillgångar ska koncernen

kan förekomma jämfört med förändring i enskilda poster

värdera förlustreserven till ett belopp som motsvarar

i balansräkningen.

12 månaders förväntade kreditförluster. För finansiella
instrument för vilka det har skett betydande ökningar av

Moderbolagets redovisningsprinciper

kreditrisken sedan det första redovisningstillfället redovi-

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt

sas en reserv baserad på kreditförluster för tillgångens

årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finan-

hela löptid.

siell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning
för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rap-

Egetkapitalinstrument omfattas inte av nedskrivningsre-

porterings utgivna uttalanden gällande för noterade

glerna.

företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa

Varulager

samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde

detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,

och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas

tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan

genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU).

redovisning och beskattning. Rekommendationen anger

Nettoförsäljningsvärde är det uppskattade försäljning-

vilka undantag från och tillägg till IFRS som skall göras.

spriset efter avdrag för uppskattade kostnader för
färdigställande och uppskattade kostnader som är nöd-

Detta är moderföretagets första finansiella rapport

vändiga för att åstadkomma en försäljning.

som upprättats i enlighet med RFR 2 Redovisning för
juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tidig-

Avsättningar

are har moderföretaget tillämpat Bokföringsnämndens

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig

allmänna råd BFNAR 2012:1Årsredovisning och kon-

förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträf-

cernredovisning

fad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser

Övergångsdatum har fastställts till den 1 januari 2017
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(“K3”)

och

Årsredovisningslagen.

vilket innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsår

uppskattningar per balansdagen, som innebär en bety-

2017 är omräknade enligt RFR 2. Övergången till RFR 2

dande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden

inte inneburit några väsentliga effekter på moderföreta-

för tillgångar och skulder under nästkommande räken-

gets finansiella ställning, resultat eller kassaflöde.

skapsår.

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets

Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet.

redovisningsprinciper framgår nedan. De angivna

Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen

redovisningsprinciperna för moderbolaget har tilläm-

görs, om den endast påverkar den perioden, eller den

pats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i

perioden ändringen görs och framtida perioder om

moderbolagets finansiella rapporter.

ändringen påverkar både aktuell och framtida perioder.

Klassificering och uppställningsformer

Nedskrivning av goodwill prövas årligen och dessutom

Moderföretagets

är

närhelst händelser eller ändrade omständigheter indi-

uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman. Skill-

resultat-

och

balansräkning

kerar att värdet på goodwill som har uppkommit vid ett

naden mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

förvärv kan ha minskat. För att bestämma om värdet på

som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella

goodwill minskat måste den kassagenererande enhet till

rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter

vilken goodwill hänförts värderas, vilket sker genom en

och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt

diskontering av enhetens kassaflöden. Vid tillämpningen

förekomsten av avsättningar som egen rubrik.

av denna metod förlitar sig bolaget på ett antal faktorer,
inklusive uppnådda resultat, affärsplaner, ekonomiska

Dotterföretag

prognoser och marknadsdata. Ändringar av förutsät-

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.

tningarna för dessa antaganden och uppskattningar

Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rät-

skulle kunna ha en väsentlig effekt på värdet på goodwill.

ten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

Gällande potentiella tilläggsköpeskilling gör ledningen
kontinuerliga ställningstagande hur avsättningar bör

Finansiella instrument

göras samt att bolagets likviditetsförmåga har täckning

Moderbolaget tillämpar undantaget i RFR 2, varför

vid ett tilläggsköp. Resultat följs regelbundet upp för att

reglerna om finansiella instrument i IFRS 9 inte tilläm-

kunna ta konkreta ställningstaganden vid överleverans

pas i moderbolaget som juridisk person. I moderbolaget

för uppsatta mål.

värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning och

Viktiga bedömningar vid tillämpning av kon-

finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets

cernens redovisningsprinciper

princip.

I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar,
förutom de som innefattar uppskattningar (se ovan),

Koncernbidrag och aktieägartillskott

som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. Läm-

koncernens redovisningsprinciper och som har den mest

nade aktieägartillskott redovisas som en ökning av posten

betydande effekten på de redovisade beloppen i de

andelar i koncernföretag hos givaren. Hos mottagaren

finansiella rapporterna.

redovisas aktieägartillskott direkt mot fritt eget kapital.
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar
2. Viktiga uppskattningar och bedömningar

avseende tillämpande redovisningsprinciper samt källor
till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till perio-

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

disering av utrullningar av stora projekt. För att minimera

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om fram-

risken utförs därför kontroller att bokförda kostnader öve-

tiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i

rensstämmer med färdigställandegranden för perioden
vilket också ger en rättvisande redovisning av intäkter.
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3. Eget kapital

Samtliga tillgångar som återkommande värderas till

Antal aktier uppgick till 1 868 786 (1 760 434) aktier vid

verkligt värde ingår i Andra långfristiga värdepap-

periodens utgång.

persinnehav som består av noterade aktier och fonder
var verkliga värde bestäms enligt nivå 1. Andra långfris-

4. Justeringar för poster som inte ingår i kas-

tiga värdepappersinnehav värderas till verkligt värde via

saflödet

resultaträkningen. Skulder till verkligt värde är villkorade

Följande poster ingår i koncernens resultat före skatt men

köpeskillingar var verkliga värde bestäms enligt nivå 3.

inte i kassaflödet:

Det har inte skett några överföringar mellan nivå 1 och

			

2018		

2017

nivå 2 för återkommande värderingar till verkligt värde

			

3 mån		

3 mån

under året.

			

okt-dec		

okt-dec
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som

Avskrivningar		

2 416		

1 552

använts för att fastställa verkligt värde på koncernens

Avsättning till pensioner

10		

10

finansiella instrument

Övrigt			-1 197		-249
• Kundfordringar och leverantörsskulder löper normalt
5. Transaktioner med närstående

med en kvarvarande livslängd på mindre än tre månader

JMG North AB har under fjärde kvartalet 2018 faktur-

varför det redovisade värdet är en god approximation av

erat Bolaget 106 TSEK månatligen för konsultarvode

det verkliga värdet.

avseende nedlagt arbete för operativa chefen Jonas

• Andra långfristiga värdepappersinnehav som tillkom-

Glad. Styrelseordförande Patrik Mellin har fakturerat

mer i samband med förvärv i fonder eller aktieportföljer.

120 TSEK under perioden för konsultarvode genom

Dessa värderas till verkligt värdet, enligt nivå 1, enligt

Chester Advisory AB. Advokatfirman Glimstedt där leda-

uppgift från bank eller motsvarande.

moten Jan Litborn är delägare har fakturerat Bolaget 19

• Räntebärande skulder redovisas till upplupet anskaf-

TSEK under perioden.

fningsvärde. Löptiderna är korta varför det redovisade
värdet är en god approximation av det verkliga värdet.

Utöver vad som redogörs för ovan har det inte förekom-

• Villkorade köpeskillingar från företagsförvärv värderas

mit några transaktioner med närstående under perioden

till verkligt värde, enligt nivå 3.

förutom sedvanliga löner och ersättningar
8. Förvärv av dotterföretag

till styrelsen och ledande befattningshavare.

Bitlogic Media AB (556804-3912)
6. Eventualförpliktelser

Den 22 januari 2018 förvärvade koncernen 100 % av

Inga eventualförpliktelser föreligger vid periodens utgåg.

aktiekapitalet i Bitlogic Media AB (556804-3912) för
4 000 TSEK varav 2 000 TSEK via nyemitterade aktier.

7. Verkligt värde finansiella instrument

Förvärvet av Bitlogic Media AB] är ett led i koncernens

Enligt nedan lämnas upplysningar om hur verkligt värde

strategiska inriktning att säkerställa den egentuveck-

bestämts för de finansiella instrument som värderas

lademjukvaran Starcorp.

till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning.
Uppdelningen av hur verkligt värde bestäms görs utifrån

De tillgångar och skulder som redovisas till följd av

följande tre nivåer.

förvärvet är följande:

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för
samma instrument

Förvärvsanalys (förkortad)

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara

Köpeskilling			4 000

marknadsdata som inte inkluderats i nivå 1

Eget kapital			-188

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på

Goodwill				3 012

marknaden

Mjukvara				800
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TSEK

SAS
VEPA STUREPLAN 15, STOCKHOLM

Prego Media AS ( 912 576 639)

Förvärvsanalys (förkortad)

TNOK

Den 13 juni 2018 förvärvade koncernen 100 % av

Köpeskilling			24 750

aktiekapitalet i det norska mediabolaget Prego Media

Uppskattat tilläggsköp		

17 000

AS. Förvärvet bedömmer kunna öppna upp för nya

Eget kapital			

-2 129

affärsmöjligheter på norska marknaden samtidigt som

Uppskjuten skatt			805

det stärker AdCityMedias medialager och kundbas.

Goodwill				36 767
Kundrelationer			3 660

Köpeskillingen för aktierna i Prego Media AS uppgår
till 24 750 TNOK varav 16 750 TNOK ska erläggas

					TSEK

kontant. Resterande andel genom 66 116 nyemitterande

Avsättning för tilläggsköp 1		

7 578

aktier i bolaget. Maximala tilläggsköpeskillingar om 7

Avsättning för tilläggsköp 2		

10 823

respektive 12 MNOK uppnås om Prego år 2019 uppnår
en omsättning om 45,7 MNOK och en EBIT 5,46 MNOK

Nya standarder

och för år 2021 en omsättning om 91,4 MNOK och EBIT

Från den1 januari 2019 kommer IFRS 16 attt ersätta

11,4 MNOK.

nuvarande IAS 17. För leasetagare försvinner den
nuvarande klassificeringen i operationell och finan-

De tillgångar och skulder som redovisas till följd av

siell leasing och ersätts av en modell där tillgångar och

förvärvet är specifiserade enligt nedan förvärvsanalys.

skulder för alla leasingavtal där leasingperioden överstiger 12 månader ska redovisas i balansräkningen.

Förvärvsanalysen har uppdateras under kvartal 4 till följd

I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas sepa-

av att kostnader hänförliga till perioden innan förvärvs-

rat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden.

dagen periodiserats.

Bedömningen innan slutlig utredning är färdig, är att
detta inte har några väsentliga effekter på nettoresultatet, dock bedömms nyckeltal som EBITDA att få positiv
effekt.
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BURGER KING
LED KUNGSGATAN, UPPSALA

9. Övergång till IFRS
AdCityMedia AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”). Från och med 1 januari 2018 upprättar AdCityMedia AB sin års- och koncernredovisning enligt EU
godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC).
Övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2017. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1.
Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 är att ett företag tillämpar
samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från
den retroaktiva tillämpningen. Koncernen har valt att tillämpa följande undantag:
• IFRS 3 har inte tillämpats på förvärvsanalyser som upprättats innan övergångsdatumet
• Ackumulerade omräkningsdifferenser som förelåg vid övergångsdatumet har nollställts
I följande tabeller presenteras och kvantifieras de av företagsledningen bedömda effekterna på koncernens rapport
över totalresultatet och finansiella ställning vid övergången till IFRS för koncernen. Övergången bedöms inte ha någon
väsentlig effekt på koncernens rapport över kassaflöden annat än de avskrivningar som återläggs.
Det som främst har påverkat redovisningen är:
• Återläggning av tidigare års avskrivningar på goodwill, se not A nedan
• Verkligt värde värdering av finansiella instrument, se not B nedan
• Pensionsplaner som försäkras med kapitalförsäkring behandlas som avgiftbestämd pensionsplan, se not C nedan
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TSEK

Not

Tidigare redovisningsprinciper
2016-12-31

Effekt vid övergång till IFRS

IFRS
2017-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

B, C

Andra långfristiga fordringar

47 273

47 273

1 601

1 601

15 180

15 180

2 478

-225

775

Summa anläggningstillgångar

67 307

2 253
775

-225

67 082

Omsättningstillgångar
Varulager

2 601

2 601

11 793

11 793

Övriga fordringar

3 303

3 303

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5 441

5 441

Likvida medel

9 482

9 482

Summa omsättningstillgångar

32 620

32 620

SUMMA TILLGÅNGAR

99 926

Kundfordringar
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-225

99 702

TSEK

Not

Tidigare redovisningsprinciper
2016-12-31

Effekt vid
övergång till
IFRS

IFRS
2017-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inklusive periodens resultat

B

Summa eget kapital

689

689

27 544

27 544

-

-

11 084

98

11 183

39 317

98

39 416

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder

7 230

7 230

Övriga skulder

3 225

3 225

Förpliktelser avseende ersättning till anställda

C

436

-436

-

Uppskjutna skatteskulder

B

533

28

561

Övriga avsättningar

15 590

Summa långfristiga skulder

27 014

15 590
-408

26 606

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

2 275

2 275

Leverantörskulder

9 414

9 414

Skatteskulder

3 761

3 761

Övriga skulder

7 728

7 728

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 418

85

10 503

Summa kortfristiga skulder

33 596

85

33 681

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

99 926

-225

99 702
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TSEK

Not

Nettoomsättning

Tidigare
redovisningsprinciper
2017-10-01
2017-12-31

Effekt vid
övergång till
IFRS

IFRS
2017-10-01
2017-12-31

36 780

36 780

36 780

36 780

345

345

Handelsvaror

-10 198

-10 198

Övriga externa kostnader

-10 062

-10 062

-9 624

-9 624

Aktiverat arbete för egen räkning

D

Personalkostnader
Avskrivningar

A

Rörelseresultat

-5 272

3 720

-1 552

1 970

3 720

5 690

85

20

105

Finansiella poster
Finansiella intäkter

B

Finansiella kostnader

-137

Resultat före skatt

-137

1 918

3 740

5 658

-1 924

-4

-1 928

Periodens resultat

-7

3 736

3 729

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

-7

3 736

3 729

Skatt

B

Innehav utan bestämmande inflytande
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TSEK

Not

Tidigare redovisningsprinciper
2017-12-31

Effekt vid övergång till IFRS

IFRS
2017-12-31

A

40 306

11 352

51 658

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

B, C

Andra långfristiga fordringar

1 940

1 940

17 519

17 519

4 263

-150

539

Summa anläggningstillgångar

64 567

4 113
539

11 202

75 769

Omsättningstillgångar
Varulager

1 268

1 268

13 104

13 104

6 533

6 533

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 789

10 789

Likvida medel

13 915

13 915

45 608

45 608

Kundfordringar
Övriga fordringar

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Noter till den finansiella rapporten

110 174

39

11 202

121 376

Not

TSEK

Tidigare redovisningsprinciper
2017-12-31

Effekt vid
övergång till
IFRS

IFRS
2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inklusive periodens resultat

A,B

Summa eget kapital

704

704

30 110

30 110

-

-

8 812

11 635

20 447

39 627

11 635

51 262

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder

10 565

10 565

Förpliktelser avseende ersättning till anställda

C

638

-638

-

Uppskjutna skatteskulder

B

472

80

552

Övriga avsättningar

18 510

Summa långfristiga skulder

30 185

18 510
-559

29 626

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

3 779

3 779

Leverantörskulder

9 136

9 136

Skatteskulder

3 733

3 733

Övriga skulder

7 901

7 901

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

C

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter till den finansiella rapporten

40

15 813

125

15 938

40 362

125

40 487

110 174

11 202

121 376

TSEK

Not

Nettoomsättning

Tidigare
redovisningsprinciper
2017-01-01
2017-12-31

Effekt vid
övergång till
IFRS

IFRS
2017-01-01
2017-12-31

122 115

122 115

122 115

122 115

797

797

Handelsvaror

-38 711

-38 711

Övriga externa kostnader

-28 184

-28 184

Personalkostnader

-33 372

-33 372

Aktiverat arbete för egen räkning

D

Avskrivningar

A

Rörelseresultat

-16 547

11 352

-5 195

6 097

11 352

17 449

221

363

584

Finansiella poster
Finansiella intäkter

B

Finansiella kostnader

-396

Resultat före skatt

-396

5 921

11 715

17 637

-3 710

-80

-3 790

Periodens resultat

2 211

11 635

13 846

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

2 211

11 635

13 846

Skatt

B

Innehav utan bestämmande inflytande
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Not A
Posten goodwill är enligt IFRS en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod vilket medför att posten inte
minskas med årliga avskrivningar. Detta skiljer sig från tidigare redovisningsprinciper (K3) där en ekonomisk livslängd
om 5 år tidigare har tillämpats. Övergången till IAS 38 medför därför att avskrivningar av goodwill under 2017 vänds
och läggs tillbaks mot balanserat resultat i eget kapital. Goodwill är inte en avdragsgill kostnad eller skattepliktig
intäkt varför justeringen inte har några skattemässiga effekter med anledning att posten i sin helhet är hänförlig till
bolagsförvärv (och inte inkråmsförvärv). Övergången till IFRS medför nytt krav för ACM att testa goodwill minst årligen
för eventuellt nedskrivningsbehov. En eventuell nedskrivning redovisas i rörelseresultatet. Posten har prövats för nedskrivningsbehov utifrån förhållanden som förelåg vid tidpunkten för övergång till IFRS samt per 31 december 2017,
inget nedskrivningsbehov identifierades. Även känslighetsanalyser visar att rimliga möjliga förändringar i väsentliga
antaganden inte leder till något nedskrivningsbehov.
Not B
Koncernens innehav i eget kapital instrument redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper till anskaffningsvärde
med avdrag för nedskrivningar. Innehav i eget kapital instrument redovisas enligt IFRS till verkligt värde via resultatet.
Övergången till IFRS medför att posten ”Andra långfristiga värdepappersinnehav” värderas till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet med tillhörande skatteeffekt.
Not C
Koncernen har ett fåtal förmånsbestämda planer som avser kapitalförsäkringar men redovisas av väsentlighetsskäl som
avgiftbestämda plander i IFRS. Övergången till IFRS medför därför att avsättning för pensionsförpliktelse kopplat till
kapitalförsäkring kvittas mot redovisade försäkringstillgångar. Övergångseffekten påverkar inte redovisat resultat eller
eget kapital. Övergången påverkar inte heller redovisad särskilld löneskatt eller uppskjuten skatt annat än att särskild
löneskatt klassificeras om från ”Förpliktelser avseende ersättning till anställda till ”Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter”.
Not D
Förutom kvantitativa effekter medför övergången till IFRS även en ändrad uppställningsform av resultaträkningen. Aktiverat arbete för egen räkning presenterades i tidigare uppställningsform som del av rörelsens intäkter vilket skiljer sig
från uppställningsformen enligt IFRS där posten presenteras skild från rörelsens intäkter. Ändringen har ingen kvantitativ
påverkan på rörelseresultatet.
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