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Information om verksamheten 
Readly International AB får härmed avge årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2018. Readly 
International AB är moderbolag i den koncern där följande dotterbolag ingår; Readly AB, Readly financial 
instruments, Readly books, Readly UK, Readly GmbH och Readly LLC (sammantaget här benämnt Readly). 
 
Readlys mission är att ligga i framkant gällande digitaliseringen av magasinbranschen. Genom en prenumeration 
på Readlys mobila tjänst, som finns för både IOS och Android, och som kan användas både på mobil, surfplatta 
och laptop, får användare obegränsad tillgång till över 4 000 av världens bästa magasin genom samarbetsavtal 
med över 700 förlag i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Irland, Österrike och USA. 
 
Ägarförhållanden 
Bolagets tre största aktieägare är Zouk Capital LLP (32,5 % av aktierna), Joel Wikell (13,7 % av aktierna) samt 
Robur (8,3% av aktierna). Övriga mindre aktieägare äger resterande 45,5% av bolaget. 
 
Flerårsöversikt Koncern 
 
  

Nettoomsättning, tkr 
2018 

194 801 
2017 

126 564 
2016 

65 176 
2015 

43 323 
 Rörelseresultat, tkr 

Rörelsemarginal, % 
Balansomslutning 

-107 514 
-55,2% 

135 472 

-69 252 
-54.7% 

103 405 

-59 239 
-90.1% 
32 262 

-71 230 
-164% 
59 900 

 Antal Anställda 44 31 29 29 
 
För nyckeltalsdefinition se Not 1 
 
Intäkter, kostnader och resultat 
Omsättningen uppgick till 194,8 MSEK (126,6) en ökning med 54% jämfört med föregående år. Under året 
lanserade bolaget två nya marknaden Schweiz och Nederländerna.   
 
Personalkostnaderna för perioden uppgick till 44,8 MSEK (32,6) Övriga externa kostnader uppgick till 252,3 
MSEK (161,1) hänförlig till i huvudsak ersättning till förlagen men också ersättning till konsulter som stöttat 
verksamheten. Orsaken till ökningen är att bolaget fortsatt att utveckla organisationen för tillväxt både inom 
marknadsföringsorganisationen, och produkt- och teknikavdelningarna. 
 
Resultatet före skatt uppgick till -107,8 MSEK (-69,6) och resultat efter var -107,9 MSEK (-69,9). 
  
Likviditet och finansiell ställning 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick vid periodens utgång till 14,3 MSEK (16,4). Dessa 
balanserade kostnader är hänförliga till nya funktionaliteter i appen. 
 
Likvida medel uppgick till 105,9 MSEK (73,3). 
 
Eget kapital uppgick till 41,7 (42,7), den egna kapital har under året påverkats dels av årets resultat men bolaget 
har också under året genom för en nyemission. 
 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens utgång till 93,8 MSEK (60,2). Ökning hänger 
samman med ökade förlagskostnader. 
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden -69,2 MSEK (-41,8). Förändringen i kassaflödet är 
hänförligt till tillväxt och expansion. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 105,2 MSEK 
(105,8) och är i sin helhet hänförligt till nyemssion. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsperioden 
Under året har Readly lanserat sin produkt i Nederländerna och Schweiz.  
 
Under 2018 genomförde bolaget en nyemission i Readly International AB som tillfört bolaget ca 106 miljoner 
kronor före emissionskostnader. Efter registrering av nyemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 669 708 
kronor fördelat på 4 464 720 aktier. I samband med emissionen blev Robur en ny aktieägare och blev då tredje 
största aktieägare. 
 
I mars 2018 avgick Per Hellberg som VD och efterträddes då av Jörgen Gullbrandson som ny VD. Per Hellberg 
invaldes senare i bolagets styrelse och är styrelsens ordförande. 
 
Forskning och utveckling 
Bolaget har fortsatt utveckla sin app med målet att erbjuda sina prenumeranter den bästa möjliga läsupplevelsen 
på marknaden.  
 
Bolaget är idag marknadsledande inom digitalisering av magasinsbranschen och för att fortsatt kunna vara det så 
kommer bolaget fortsätta satsa inom forskning och utveckling (FoU). För Readly så har FoU alltid varit ett 
prioriterat område och som ett led i detta så har bolaget hittills investerat motsvarande 10% av rörelsens 
kostnader.  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 
De anställda erbjuds att under 2019 köpa optioner i Readly efter beslut tagits på bolagstämma i december 2018. 
Målet är att skapa ett incitament för samtliga anställda och på så sätt säkerställa bolagets framtida framgångar. 
Om samtliga anställda går med och köper maximalt antal optioner ökar antalet utestående optioner med 198 000 
st. en option motsvarar en aktie. 
 
Under april 2019 månad tillsatte bolagets styrelse en ny VD, Maria Hedengren.  
 
Under en extra bolagsstämma i maj 2109 så valdes Alexandra Whelan in som styrelseledamot i Readly, hon 
ersätter därmed Justin Mighell. Bolagets styrelse består då av Per Hellberg (Ordf.), Joel Wikell, Nathan Medlock 
och Alexandra Whelan. 
 
Bolaget har under 2019 lanserat sin produkt i Italien och initialt så erbjuds läsaren 80 magasin på italienska och 
till detta kommer Readlys redan etablerade utbud. 
 
Bolaget har i april 2019, med UK som första marknad, lanserat en ny funktion som möjliggör publicering och 
delning av enskilda artiklar. Detta har gjorts i tätt samarbete med utvalda förlag. 
 
Personal och organisation 
Medelantalet sysselsatta inklusive konsulter i koncernen uppgick till 57 (33), varav män 45 (28). Ökningen är 
hänförligt till avdelningarna produkt, utveckling och marknadsföring. 
 
Förväntad framtida utveckling  
Bolagets tillväxt förväntas vara fortsatt stark, där tillväxten i närtid förväntas komma primärt från nya användare 
i befintliga marknader men bolaget planerar även att expandera verksamheten till ytterligare geografiska 
marknader över tid. För att stödja bolagets fortsatta tillväxt fortsätter Readly att förstärka organisationen, 
varumärket och produktens funktioner liksom att i samarbete med befintliga och nya förlag fortsätta att 
expandera utbudet av titlar som användarna kan åtnjuta var som helst och när som helst.  
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Valutarisk 
Då bolaget verkar internationellt utsätts det för valutaexponeringar, framför allt avseende EUR och GBP.  
Bolagets försäljning till externa kunder sker i lokal valuta, samtidigt har bolaget kostnader i motsvarande valutor 
främst i form av ersättning till förlagen vilket skapar en ”naturlig hedge”. Bolagets väsentliga valutarisker 
uppstår vid omräkning av balansposter i utländsk valuta.   
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Hög teknisk förändringstakt 
Marknaden präglas av en hög teknisk förändringstakt. Bolagets förmåga att förutse den tekniska utvecklingen 
och marknadernas behov samt anpassa sina produkter därefter är av central betydelse för bolagets fortsatta 
utveckling. 
 
Marknad och konkurrens 
Skulle Readlys konkurrenter eller nya aktörer utveckla teknologier och produkter som erbjuder bättre produkter 
och/eller lägre pris finns det risk att de tar marknadsandelar. Det är inte osannolikt att bolaget i framtiden i 
ökande grad även kommer att utsättas för konkurrens från stora, väletablerade och finansiellt starka aktörer. 
Skulle detta ske kan koncernens resultat och ekonomiska ställning komma att påverkas negativt. 
 
Beroende av nyckelpersoner 
Inom Readly-koncernen finns betydande erfarenhet och kompetens i egenskap av ledande befattningshavare och 
andra nyckelpersoner. Resurskraven är betydande för att säkerställa bolagets expansionsplaner och skulle sådana 
resurser saknas kan det få till effekt att bolagets framtida expansionen måste avbrytas eller minska i omfattning. 
Det är därför av stor vikt att bolaget förmår rekrytera och behålla kvalificerad och kompetent personal. 
 
Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken för att bolaget inte kan möta löpande ekonomiska förpliktelser i tid. Eftersom Readly 
befinner sig i en utvecklingsfas rapporterar bolaget fortfarande betydande förluster. Detta kräver noggrann 
planering och övervakning av bolagets kapital- och kassabehov. Dessutom krävs en bas av aktieägare som har 
disponibla kapitalresurser för att stödja bolagets planerade tillväxt med ytterligare kapital efter behov. Om nytt 
aktiekapital och/eller extern upplåning inte skulle vara tillgänglig för bolaget i händelse av framtida behov kan 
detta påverka till exempel den planerade expansionstakten och uppfyllandet av åtaganden. Kassaflödesprognoser 
för bolaget upprättas av bolagets finansfunktion som noggrant följer rullande prognoser för bolagets 
likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med likviditet för att möta behoven hos den löpande 
verksamheten. Readly har finansiellt mycket starka ägare med långsiktig planering där senast Robur gjorde en 
betydande investering under 2018 och därmed blev bolagets tredje största aktieägare med 8,3% av aktiekapitalet.  
 
Beroende av samarbetspartners 
I sin verksamhet är bolaget beroende av tjänster levererade av tredjeparter, däribland tidningsförlagen som 
avtalar med Readly att tillgängliggöra sina titlar på Readlys plattform. Att kunna erbjuda sina prenumeranter ett 
så attraktivt innehåll som möjligt är avgörande för Readlys fortsatta utveckling. Readly erbjuder idag sina 
prenumeranter tillgång till mer än 4 000 magasintitlar från över 700 förlag. Nyckelfaktorer för att inte bara 
bibehålla utan även utöka antalet förlag som samarbetar med Readly är att Readly fortsätter öka användarbasen 
och att förlagen ser reell nytta med samarbetet, både monetärt och på andra sätt genom exempelvis tillgång till 
avancerad dataanalys.  
 
Andra nyckelleverantörer inkluderar exempelvis tillhandahållande av system, infrastruktur och databaser för IT-
drift. Användande av sådana tjänster levererade av tredjeparter utsätter verksamheten för en rad risker. Det finns 
en risk att kritiska leverantörer exempelvis inte förmår leverera enligt avtal, att de utsätts för dataintrång eller att 
de bryter mot lagar och regler som leder till att också koncernen anses bryta mot lagar och regler. Skulle någon 
av dessa leverantörer inte förmå leverera avtalsenligt eller om koncernens avtal med någon av dessa leverantörer 
skulle sägas upp i förtid eller inte förlängas kan koncernens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning 
komma att påverkas negativt.  
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Förslag till disposition av vinst eller förlust  
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 
 Överkursfond 455 909 
 Balanserat resultat -157 759 
 Årets resultat -52 110 
 Tkr    245 503 

 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
 
 i ny räkning överförs  245 503 
 Tkr 245 503 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
 
 Belopp i tkr                    Räkenskapsår 
 Not 2018 2017 
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 5 194 801 126 564 
Övriga rörelseintäkter 6 1 149 408 
Summa   195 950 126 972 
    
Övriga externa kostnader 7,8 -252 284 -162 101 
Personalkostnader 9 -44 775 -32 599 
Aktiverat arbete för egen räkning   3 860 6 167 
Av- och nedskrivningar av materiella- 
och immateriella anläggningstillgångar 14 

 
-6 224 -5 749 

Övriga rörelsekostnader 10 -3 503 -1 942 
Rörelseresultat  -106 976 -69 252 
    
Resultat från finansiella poster    
    
Finansiella intäkter 11 58 - 
Finansiella kostnader 11 -928 -387 
Finansiella poster – netto  -869 -387 
    
Resultat före skatt  -107 846 -69 639 
    
Inkomstskatt 12 -134 -190 
    
Årets resultat  -107 980 -69 829 

 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -53 -36 
Vägt genomsnittligt antal stamaktier 2 051 477 1 954 414 

 
Hela årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
 
Övrigt totalresultat:      
Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat   

Valutakursdifferenser vid omräkning 
av utländska verksamheter  

 

61 -90  
Övrigt totalresultat för året  61 -90  
Summa totalresultat för året   -107 919 -69 919  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
 

 Belopp i tkr 
 
Not 2018-12-31 2017-12-31 

 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
    
Immateriella tillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten  14 14 267 16 392 
Summa immateriella  14 267 16 392 
Tillgångar    
    
Materiella 
anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och 
installationer 15 956 269 
Summa materiella  956 269 
Anläggningstillgångar    
    
Finansiella tillgångar    
Andra långfristiga fordringar 16 4 454 1 846 
Summa finansiella tillgångar  4 454 1 846 
    
Summa anläggningstillgångar  19 676 18 507 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 18 3 506 5 760 
Övriga kortfristiga fordringar 19 2 330 107 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 20 4 075 5 150 
Likvida medel 21 105 886 73 346 
Summa Omsättningstillgångar  115 796 84 363 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  135 472 102 870 
   
   
   
   
   
   
     
     
 
     
     
     
     
     

  



Readly International AB 
Org.nr 556912-9553 
  

 
 

7 
 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER    
    
Eget kapital som kan hänföras 
till moderföretagets aktieägare 22   
Aktiekapital  670 381 
Övrigt tillskjutet kapital                      463 725 356 898 
Reserver  32 -29 
Balanserad vinst (inklusive årets 
resultat)  -422 747 -314 558 
Summa eget kapital  41 680 42 692 
     
SKULDER    
  
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 17 22 980 8 620 
Aktuella skatteskulder  257 - 
Övriga kortfristiga skulder 25 6 630 5 796 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 26 63 925 45 762 
Summa kortfristiga skulder  93 792 60 178 
    
Summa skulder  93 792 60 178 
    
SUMMA EGET KAPITAL  135 472 102 870 
OCH SKULDER     
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
 

Belopp i tkr Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   

  
Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver1 

Balanserad vinst 
(inklusive årets   

resultat) 
Summa 

eget kapital 
Ingående balans per 1 
januari 2017 289 236 932 61 -244 777 -7 495 
Årets resultat    -69 829 -69 829 
Övrigt totalresultat   -90  -90 
Summa totalresultat   -90 -69 829 -69 919 
Övriga justeringar  -116  48 -68 
Transaktioner med 
aktieägare i deras 
egenskap av ägare      
Nyemission 92 108 255   108 347 
Transaktionskostnader  -2 580   -2 580 
Aktierelaterade 
ersättningar – värde på 
anställdas tjänstgöring  348   348 
Aktierelaterade 
ersättningar – 
Leverantörsavtal  14 059   14 059 
Utgående balans per 31 
december 2017 

381 356 898 -29 -314 558 42 692 

Ingående balans per 1 
januari 2018 381 356 898 -29 -314 560 42 692 
Årets resultat    -107 980 -107 980 
Övrigt totalresultat   61  61 
Summa totalresultat   61 -107 980 -107 919 
Transaktioner med 
aktieägare i deras 
egenskap av ägare      
Fondemission 191   -191 - 
Nyemission 98 107 459  -15 107 542 
Transaktionskostnader  -2 253   -2 253 
Aktierelaterade 
ersättningar – värde på 
anställdas tjänstgöring  712   713 
Aktierelaterade 
ersättningar – 
Leverantörsavtal  908   908 
Utgående balans per 31 
december 2018 

670 463 724 32 -422 726 41 680 

      
 
  

                                                           
1 Reserver avser i sin helhet omräkningsdifferenser.  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
  
Belopp i tkr  

Räkenskapsår 

  
 

Not 
 

2018 2017 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  

 
 

Rörelseresultat  -106 977 -69 252 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet  

 
 

- Avskrivningar och 
nedskrivningar  

 
6 233 5 749 

- Övriga ej 
likviditetspåverkande poster  29 

 
-2 195 8 240 

Erhållen ränta  58 - 
Erlagd ränta  -927 -387 
Betald inkomstskatt  -134 -190 
Kassaflöde från den löpande  -103 942 -55 840 
verksamheten före förändring av    
Rörelsekapitalet    
    
Förändring av kundfordringar  2 254 -3 613 
Förändring av övriga rörelsefordringar  -1 146 -3 215 
Förändring av leverantörsskulder  14 360 1 903 
Förändring av övriga rörelseskulder  19 254 18 965 
Summa förändring av rörelsekapital  34 722 14 040 
    
Kassaflöde från den löpande  -69 230 -41 800 
Verksamheten    
    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  

 
 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar  15 

 
-830 -196 

Förändring av långfristiga fordringar  -2 608 -1 421 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  

-3 438 -1 617 

    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  

 
 

Nyemission  105 205 105 767 
Kassaflöde från  105 205 105 767 
finansieringsverksamheten    
    
Minskning/ökning likvida medel  32 537 62 350 
Likvida medel vid årets början  73 346 10 687 
Kursdifferens i likvida medel  3 309 
Likvida medel vid årets slut 21 105 886 73 346 
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NOTER 

Not 1 Allmän information 
Readly International AB (moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) har som mission att 
ligga i framkant gällande digitaliseringen av magasinbranschen. Genom vår app får varje användare tillgång till 
en prenumeration med obegränsat innehåll från över 4 000 av världens bästa magasin.  
 
Idag består koncernen av Readly International AB, Readly AB, Readly Books AB, Readly Financial Instruments 
AB, Readly GmbH, Readly UK Ltd och Readly LLC.  
  
Readly International AB, (Readly), är ett moderföretag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm.  
 
Styrelsen har den 28 maj 2019 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande.  
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr).  
 
Definition nyckeltal 
Rörelsemarginal %= rörelseresultat tkr/nettoomsättning tkr.  
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 Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
Noten innehåller en förteckning över de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats, i den mån de inte redan har angetts i tidigare noter. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Koncernredovisningen omfattar det legala 
moderbolaget Readly International AB och dess dotterföretag. 
    
Grund för rapporternas upprättande 
Denna årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden.   
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. 

 
Nya och ändrade standarder 2018 som tillämpas av koncernen 
 
De nya standarder som är relevanta för koncernen och som tillämpas för första gången för det räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2018 är IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument. Inga 
av de nya standarderna har medfört någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter föregående 
eller innevarande räkenskapsår, utöver ökade upplysningskrav.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder  
IFRS 15 hanterar hur redovisningen av intäkter ska ske och ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 
11 Entreprenadavtal samt alla därtill hörande tolkningsuttalanden (IFRIC och SIC). En intäkt redovisas när 
kunden erhåller kontroll över den sålda varan eller tjänsten som ersätter den tidigare principen att intäkter 
redovisas när risker och förmåner övergått till köparen. Grundprincipen i IFRS 15 är att ett företag redovisar 
en intäkt på det sätt som bäst speglar överföringen av kontroll av den utlovade varan eller tjänsten till kunden. 
Distinkta varor eller tjänster i integrerade kontrakt måste redovisas som separata prestationsåtaganden och 
eventuella rabatter ska som huvudregel fördelas till de distinkta prestationsåtagandena. Koncernen har i 
enlighet med övergångsreglerna i IFRS 15 tillämpat de nya reglerna med retroaktiv verkan. Då övergången till 
IFRS 15 inte har medfört någon väsentlig påverkan så har övergången endast påverkat upplysningarna för 
jämförelsetalen.  
  
IFRS 9 Finansiella instrument  
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter de 
delar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering som hanterar klassificering och värdering 
av finansiella instrument, nedskrivning av finansiella instrument och säkringsredovisning. Koncernen har valt 
att tillämpa IFRS 9 med retroaktiv verkan från 1 januari 2018, men har valt att inte räkna om jämförelsetalen 
för räkenskapsåret 2017. Detta innebär att de lämnade jämförelsetalen har redovisats i enlighet med de 
tidigare redovisningsprinciperna (IAS 39).  
 
Nya och ändrade standarder 2019 och senare som ännu inte har tillämpats av koncernen 
 
IFRS 16 Leasingavtal 
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Implementeringen av standarden kommer att innebära att 
nästan samtliga leasingkontrakt kommer att redovisas i leasetagarens balansräkning, då ingen åtskillnad längre 
görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt den nya standarden ska en tillgång (rättigheten 
att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld avseende skyldigheten att betala leasingavgifter 
redovisas.  
Koncernen tillämpar lättnadsreglerna och undantar leasingavtal som understiger 12 månader samt leasingavtal 
för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde. Dessa kommer att redovisas som en kostnad 
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linjärt över leasingperioden. Icke-leasingkomponenter kommer inte att inkluderas i leasingskulden. Koncernen 
kommer inte att tillämpa IFRS 16 på leasing av immateriella tillgångar.  
Standarden kommer främst att påverka redovisningen av koncernens operationella leasingavtal. Vid 
rapportperiodens slut uppgår koncernens icke uppsägningsbara operationella leasingavtal (odiskonterade) till 
(1/1 2019 o framåt) 7 041 tkr, se not 8 för ytterligare information om nuvarande leasingavtal. Koncernen 
förväntar sig att avseende leasingåtagandena redovisa nyttjanderätter som uppgår till cirka 8 948 tkr per 1 
januari 2019 och leasingskulder på 8 127tkr (efter justeringar för förutbetalda och upplupna leasingavgifter 
som redovisats per 31 december 2018).  
 
Koncernens leasingkontrakt består främst av hyresavtal för kontorslokaler. När beloppen ovan fastställts, har 
de mest väsentliga bedömningarna som koncernen gjort varit hänförliga till leasingperiodens längd och 
bestämmandet av den marginella låneräntan. Gällande leasingperiodens längd, inkluderar en majoritet av 
avtalen optioner att antingen förlänga eller säga upp avtalen. När leasingperioden bestämts, har koncernen 
tagit hänsyn till samtliga fakta och omständigheter som ger ett ekonomiskt incitament att utnyttja en 
förlängningsoption, eller att inte utnyttja en option att säga upp avtalet. När den marginella låneräntan 
bestämts, har koncernen tagit hänsyn till vilken enhet inom koncernen som ingått leasingavtalet, avtalslängden 
och typen av leasad tillgång. Den marginella låneräntan återspeglar ett lån mot säkerhet av en liknande 
nyttjanderätt.  
 
Koncernen förväntar sig att vinsten efter skatt för 2019 kommer att minska med anledning av tillämpningen 
av de nya reglerna. Rörelseresultatet kommer att öka då kostnaderna för de operationella leasingavtalen 
tidigare 
ingick i rörelseresultatet, medan avskrivningen på nyttjanderätten och räntan på leasingskulden 
inte ingår i detta resultatmått. Kassaflödet från den löpande verksamheten kommer att öka och kassaflödet 
från 
finansieringsverksamheten kommer att minska då amorteringen av leasingskulden klassificeras som 
kassaflöden från finansieringsverksamheten. 
 
Koncernen kommer att tillämpa standarden från 1 januari 2019. Koncernen avser att tillämpa den förenklade 
övergångsmetoden och kommer inte att räkna om jämförelsetalen. 
 
När IFRS 16 tillämpas för första gången, kommer följande lättnadsregler tillåtna av standarden att tillämpas:  

• Tillämpning av samma diskonteringsränta på en leasingportfölj med liknande egenskaper 
• Avtal med en återstående avtalstid som understiger 12 månader per 1 januari 2019 redovisas enligt 

reglerna för korttidsleasingavtal 
• Att utesluta direkta anskaffningsutgifter vid värderingen av nyttjanderätter vid övergångstidpunkten 
• Att utgå ifrån en tidigare gjord bedömning i enlighet med IAS 37 vid förlustkontrakt 

 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernen. 

 
Koncernredovisning 
 
Dotterföretag  
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet 
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
  
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 
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Segmentrapportering 
 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den 
högsta verkställande beslutsfattaren. I Readly-koncernen har koncernledning, bestående av personer som 
innehar nyckelroller inom bolagets väsentliga delar identifierats som den högsta verkställande beslutsfattaren 
som utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. 
 
Koncernledningen analyserar och följer upp verksamhetens rörelseresultat utifrån den totala verksamheten. 
Majoriteten av de externa intäkterna genereras från försäljning av prenumerationstjänster, således finns endast 
ett tjänsteområde. Ingen intern uppföljning av resultatet sker per tjänsteområde, geografiskt område eller annan 
segmentsindelning och ingen allokering av kostnader sker. Bedömningen är således att koncernens verksamhet 
består av ett segment.  
 
I not 5 återfinns en beskrivning av hur koncernens intäkter är fördelad per geografiskt område.     
 
Omräkning av utländsk valuta 
  
Funktionell valuta och rapportvaluta 
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har 
definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen 
är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella 
valuta och koncernens rapportvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter  
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och –förluster som uppkommer 
vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
till balansdagens kurs, redovisas i rapport över totalresultat.  
 
Valutakursvinster och –förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapport över totalresultat 
som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posterna 
övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader.  
 
Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: 
 
• tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs, 
• intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs 

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

• alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. 
 

 
Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverksamheten 
avyttras helt eller delvis. 
 
Immateriella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar består av balanserade utvecklingsutgifter och relaterade till Readlys digitala 
magasinstjänst. 
 
Readly har under 2018 korrigerat för tidigare uppbokade varumärken, denna korrigering har gjorts retroaktivt 
på årsredovisningens ingående värden. 
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Egenutvecklade immateriella tillgångar 
Kostnader för underhåll av immateriella tillgångar kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är 
direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika tillgångar som kontrolleras av 
koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
• det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas, 
• företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och att använda eller sälja den, 
• det finns förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången, 
• det kan visas hur den immateriella tillgången genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller 

sälja den immateriella tillgången finns tillgängliga, och  
• de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt 
 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av den immateriella tillgången, innefattar utgifter för 
anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. 
 
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då 
tillgången är färdig att användas. Bedömd nyttjandeperiod för egenutvecklade immateriella tillgångar uppgår 
till 5 år. 
 
Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller kriterierna ovan, kostnadsförs när de uppstår, se även not 4 
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål. Utvecklingskostnader som kostnadsförts i 
tidigare perioder redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
 
Materiella anläggningstillgångar  
 
Materiella anläggningstillgångar innefattar inventarier, verktyg och installationer. Alla materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.   

 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från rapport över finansiell ställning. Alla andra 
former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i rapport över totalresultat under den period de 
uppkommer. 
  
Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: 
 
 Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 
 

 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. 
  
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 
  
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det 
redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader i rapporten över 
totalresultat. 
 
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid 
indikation på värdeminskning, avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
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med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras.  
 
Finansiella instrument  
 
IFRS 9 har tillämpats för innevarande räkenskapsår medan IAS 39 har tillämpats för jämförelseperioden. I de 
fall principerna skiljer sig framgår det av nedan avsnitt.  
 
Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av posterna; andra långfristiga fordringar, 
kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, likvida medel, 
leverantörsskulder, övriga kortsiktiga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 
 
(i) Första redovisningstillfället 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen 
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. 
 
Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus transaktionskostnader.  
 
(ii) Klassificering och värdering  
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i kategorin upplupet anskaffningsvärde. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.  
 
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Klassificeringen av investeringar i skuldinstrument beror på koncernens affärsmodell för hantering av 
finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för tillgångarnas kassaflöden. 
 
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast 
utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa 
tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan). 
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella 
intäkter i rapporten över totalresultat. 
 
Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna 
kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och likvida medel.  
 
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernens finansiella skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden.  
 
(iii) Bortbokning finansiella instrument 
 
Bortbokning av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt 
ut eller har överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Vinster och förluster som uppstår vid bortbokning från balansräkningen redovisas direkt i 
rapport över totalresultat.   
 
Bortbokning av finansiella skulder 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på annat 
sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) 
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som utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar 
som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapporten över totalresultat.  
(iv) Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Nedskrivning av finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt IFRS 9 som 
tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2018: 
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid 
varje rapporteringsdatum. 
 
För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga, reserven 
kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela kundfordrings livslängd. För att mäta de förväntade 
kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. 
Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade kreditförluster. Förväntade 
kreditförluster redovisas i koncernens rapport över totalresultat.  
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt IAS 39 för 
jämförelseperioderna innan den 1 januari 2018: 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett 
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första 
gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella 
tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.  
 
För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella 
tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet 
redovisas i koncernens rapport över totalresultat inom övriga externa kostnader eller inom finansnettot 
beroende på vilken finansiell tillgång som skrivs ner. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande 
period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen 
redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens rapport över 
totalresultat inom övriga externa kostnader eller inom finansnettot beroende på vilken finansiell tillgång som 
skrevs ner. 
 
(v) Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det 
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av framtida 
händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten både i den normala 
affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.    
Likvida medel 
I likvida medel ingår, i såväl koncernens rapport över finansiell ställning som i koncernens rapport över 
kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 

 
Leverantörsskulder och övriga skulder  
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder och övriga skulder klassificeras som kortfristiga skulder 
om de förfaller inom ett år eller tidigare. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. 
 
Skulderna redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 
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Aktiekapital 
  
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Även emitterade preferensaktier klassificeras som eget kapital. 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier respektive preferensaktier 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
Koncernen har ställt ut teckningsoptioner vilket ger innehavaren rätt att erhålla ett fastställt antal av bolagets 
aktier till ett fastställt kontantbelopp. Inbetald premie för dessa teckningsoptioner har redovisats i eget kapital. 
Se not 9.   
  
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt   
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i koncernens rapport över 
totalresultat, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I 
sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. 
 
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den aktuella 
skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer 
där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp 
som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 
  
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt 
redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar 
redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och 
–lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
  
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
  
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella 
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till 
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika 
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar. 
 
Ersättningar till anställda 
 
Kortfristiga ersättningar till anställda 
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli 
reglerade inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade 
belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av 
de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i koncernens rapport över 
finansiell ställning. 
 
Pensionsförpliktelser 
Koncernen har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan 
är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har 
inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte 
har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.  
 
Koncernens förmånsbestämda pensionsplaner utgörs av ITP 2-planens pensionsåtaganden. För tjänstemän i 
Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en 
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försäkring i Avanza Pension (516401-6775), samt EuroAccident Health & Care Insurance AB (556551-4766). 
Ålderspension regleras genom Avanza Pensionsvillkor för tjänstepension. Sjukförsäkring och 
premiebefrielseförsäkring regleras i EuroAccidents villkor för respektive försäkring. 
 
Tjänstepensionsförsäkringen ägs av arbetsgivaren vari den anställde är försäkrad. Förmånstagare till 
ålderspensionen är alltid den anställde. Om den anställde ej aktivt väljer bort detta kompletteras 
ålderspensionen med ett återbetalningsskydd. Förmånstagare till återbetalningsskyddet bestäms av den 
anställde inom ramen för godkända förmånstagare. 
 
Sjukförsäkringen utbetalas efter 90 dagars sjukskrivning och motsvarar, inklusive ersättningar från 
försäkringskassan, 80 % av den pensionsmedförande lönen upp till 7,5 prisbasbelopp, 65 % av lön mellan 7,5 
prisbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp och 32,5 % av lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. 
 
Koncernen har som mål att erbjuda medarbetarna förmåner som ger en grundläggande trygghet 
samtidigt som de ska vara anpassningsbara till individuella behov och önskemål. 
 
Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat 
beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid.  
 
Anställda utanför Sverige omfattas enbart av avgiftsbestämda pensionsplaner. 
 
Aktierelaterade ersättningar 
 
Koncernen har avtal om aktierelaterade ersättningar med anställda och med leverantörer. Det förekommer 
både avtal som regleras med egetkapitalinstrument och avtal som medför en rätt för leverantören att välja 
reglering med kontanter som alternativ till aktier. 
 
Personaloptionsprogram – Reglerat med egetkapitalinstrument 
Verkligt värde på den tjänstgöring som berättigar anställda till tilldelning av optioner genom Readlys 
personaloptionsprogram redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning i eget kapital. Det 
totala beloppet att kostnadsföra baseras på det verkliga värdet på de optioner som tilldelas.  

• inklusive alla marknadsrelaterade villkor (t ex aktiemålkurs) 
• exklusive eventuell inverkan från tjänstgöringsvillkor och icke marknadsrelaterade villkor för 

intjänande (t ex lönsamhet, mål för försäljningsökningar och att den anställde kvarstår i företagets 
tjänst under en angiven tidsperiod),  

• inklusive inverkan av villkor som inte utgör intjänandevillkor (exempelvis krav att anställda ska 
spara eller behålla aktierna under en angiven tidsperiod). 

Den totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden, det vill säga perioden över vilken alla de 
specificerade intjänandevillkoren ska uppfyllas. Vid varje rapportperiods slut omprövar koncernen sina 
bedömningar av hur många optioner som förväntas bli intjänade baserat på de icke marknadsrelaterade 
intjänandevillkoren och tjänstgöringsvillkoren. Den eventuella avvikelse mot de ursprungliga bedömningarna 
som omprövningen ger upphov till, redovisas i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i eget 
kapital. 
 
De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner betraktas som en integrerad del av 
tilldelningen, och kostnaden behandlas som en kontantreglerad aktierelaterad ersättning, vilket innebär att en 
skuld redovisas i balansräkningen. Skulden omvärderas löpande och värdet på skulden samt kostnaden i 
resultaträkningen beror dels på en värdeförändring och dels på periodisering utifrån intjänandet av optioner. 
 
Leverantörsavtal  
 
Aktierelaterade ersättningar avseende leverantörer av tjänster – Reglerade med egetkapitalinstrument 
Verkligt värde på erhållna tjänster som berättigar leverantören till aktier i Readly International AB redovisas 
som en övrig extern kostnad med motsvarande ökning i Övrigt tillskjutet kapital, då kontant reglering inte är 
ett alternativ. Kostnaden för dessa tjänster redovisas i takt med att tjänsterna erhålls från leverantören och 
motbokning mot eget kapital sker vid motsvarande tidpunkter. Vid emission av aktier sker en omföring från 
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övrigt tillskjutet kapital till aktiekapital. Det verkliga värdet på tjänster som leverantörerna tillhandahåller har 
fastställts baserat på marknadsmässiga priser på dessa tjänster.  
 
Aktierelaterade ersättningar där leverantören av tjänster har möjlighet att välja att reglera med kontanter 
eller egetkapitalinstrument.  
Verkligt värde på erhållna tjänster som berättigar leverantören till aktier i Readly International AB, men med 
reglering med kontanter som alternativ redovisas som en övrig extern kostnad och skuldförs i rapport över 
finansiell ställning. Det totala beloppet att kostnadsföra baseras på det verkliga värdet av erhållna tjänster. 
Kostnaden för dessa tjänster redovisas i takt med att tjänsterna erhålls från leverantören och uppbokning av 
skuld sker vid motsvarande tidpunkter. Om leverantören väljer att reglera skulden med aktier i Readly 
International AB och det verkliga värdet på emitterade aktier överstiger värdet på tjänsterna kostnadsförs 
mellanskillnaden som en icke identifierbar tjänst i resultatet vid tidpunkten för denna reglering. Om Readly 
reglerar skulden genom att emittera aktier istället för med kontanter överförs skulden direkt till eget kapital.  
 
Intäktsredovisning 
 
Koncernen redovisar en intäkt när koncernen uppfyller ett prestationsåtagande genom att överföra en utlovad 
tjänst till en kund. Tjänsten överförs när kunden får kontroll över tjänsten, vilket kan vara vid en tidpunkt eller 
över tid. Transaktionspriset är den ersättning som koncernen förväntar sig att erhålla i utbyte mot att överföra 
tjänsten till kunden, efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt.  
     
Försäljning av prenumerationstjänster 
Majoriteten av koncernens omsättning består av intäkter från prenumerationstjänster. Avtal tecknas på 
kundnivå och omfattar endast ett prestationsåtagande, tidsbestämd digital åtkomst till tidsskrifter.   
Tjänsten tillhandahålls nästan uteslutande till fast pris och intäkten redovisas över tid 
(prenumerationsperioden) i takt med att tjänsten utförs. I begränsad omfattning utgår rabatter till nya kunder i 
form av en månads gratis prenumeration i samband med teckning av två månaders prenumeration. I dessa fall 
fördelas transaktionspriset på kontraktstiden (dvs. två månader).  
 
Majoriteten av koncernens avtal med kunder understiger 12 månader. I enlighet med undantagsreglerna i 
IFRS 15 redovisas därför inte upplysningar om det transaktionspris som fördelats till de prestationsåtaganden 
som är ouppfyllda vid slutet av rapportperioden.  
 
Normalt faktureras kunden för hela avtalsbeloppet innan avtalsperioden börjar. Förskottsbetalningarna 
redovisas som en kontraktsskuld (presenteras som förutbetald intäkt i balansräkningen, se not 26) och 
intäkten redovisas linjärt över prenumerationsperioden.  
 
Agent/huvudman 
För att möjliggöra leverans av prenumerationstjänsten köper Readly tillgång till tidsskrifter från 
underleverantörer (tredje part). I samtliga kontrakt är dock koncernen ansvarig för att fullgöra åtagandet mot 
kunden och kan fastställa priser på tjänsterna. Bedömning har gjorts att koncernen agerar som huvudman i 
dessa transaktioner, eftersom de har kontroll över tjänsterna innan de levereras till kunden. Intäkterna 
redovisas därför brutto i resultaträkningen.   

 

 
Ränteintäkter 
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin 
lånefordringar och kundfordringar har gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det 
återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga 
effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. 
Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv ränta.  
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Leasing 
 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från 
leasegivaren) kostnadsförs i rapporten över totalresultat linjärt över leasingperioden. 
För närvarande innehar koncernen endast leasingavtal som klassificeras som operationella leasingavtal. 
Koncernens operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyra lokaler.  
 
Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar.  
  

Resultat per aktie 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets 
aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta 
aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget.     
 
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående 
stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Moderföretaget har potentiella stamaktier 
med utspädningseffekt, aktieoptioner. För aktieoptioner görs en beräkning av det antal aktier som kunde ha 
köpts till verkligt värde (beräknat som årets genomsnittliga marknadspris för moderföretagets aktier), för ett 
belopp motsvarande det monetära värdet av de teckningsrätter som är knutna till utestående aktieoptioner. Det 
antal aktier som beräknas jämförs med det antal aktier som skulle ha utfärdats under antagande att 
aktieoptionerna utnyttjas.     

Not 3 Finansiell riskhantering 
 
Finansiella riskfaktorer 
 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk), 
kreditrisk och likviditetsrisk.  
 
Marknadsrisk 
 
Valutarisk- transaktionsrisk 
Koncernens valutakänslighet vad gäller resultaträkningen är begränsad då intäkter och kostnader ofta redovisas i 
samma valuta vilket ger en "naturlig hedge". Balansräknings-exponeringen är även den begränsad då Readlys 
utländska dotterbolag har en begränsad balansomslutning. Den mer väsentliga valutaexponering som finns beror 
på skuldförda kommande royalty-betalningar. Per balansdagen finns EUR- respektive GBP skuld avseende 
royalty om 15,6 MSEK respektive 12,9 MSEK. Det innebär att en förändring i SEK/EUR-rate respektive 
SEK/GBP-rate om ex. +/-10% ger en påverkan på koncernen om +/-1,6 respektive 1,3 MSEK avseende dessa 
poster vilka är de som bedöms som materiella för koncernen.  
 
Kreditrisk 
Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker samt viss kreditexponeringar gentemot 
kunder. De flesta av Readlys kunder betalar i förskott varför kreditrisken mot kunder endast består av motparter 
som är stora välkända företag och kommuner. Med dessa motparter har Readly aldrig haft någon kreditförlust. 
Vid nya kunder görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes finansiella ställning beaktas, 
liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer.  
 
Likviditetsrisk  
Likviditetsrisk är risken att det inte finns tillräckligt med kassamedel för att möta koncernens löpande behov. 
Readly säkerställer detta genom att löpande upprätta kassaflödesprognoser för koncernens rörelsedrivande 
företag. På koncernnivå följs noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att 
koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten  
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Readly hanterar likviditetsrisken främst på två sätt; via nyemissioner samt att Readly med vissa leverantörer har 
tecknat avtal om att konvertera upparbetade skulder till aktier istället för att betala med likvida medel.  
 
Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen 
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 
kassaflödena.  
 

        

Per 31 december 2017  
Mindre än 
3 månader 

Mellan 3 
månader 
och 1 år 

Mellan 
1 och 2 

år 
Mellan 2 
och 5 år 

Mer än 
5 år 

Redovisat 
värde 

Finansiella skulder         
Leverantörsskulder  8 620 - - - - 8 620 
Övriga kortfristiga skulder  43 - - - - 43 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  4 335 27 501 - - - 31 836 
Summa finansiella  12 998 27 501 - - - 40 499 
Skulder        
        

Per 31 december 2018  
Mindre än 
3 månader 

Mellan 3 
månader 
och 1 år 

Mellan 
1 och 2 

år 
Mellan 2 
och 5 år 

Mer än 
5 år 

Redovisat 
värde 

Finansiella skulder         
Leverantörsskulder  22 980 - - - - 22 980 
Övriga kortfristiga skulder  130 - - - - 130 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  0 40 615 - - - 40 615 
Summa finansiella 
Skulder  

23 110 
 

40 615 
 

- 
 

- 
 

- 
 

63 725 
 

 
Hantering av kapital 
 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att 
den kan fortsätta att generera tillväxt och därmed öka aktieägarvärdet, framtida avkastning till aktieägarna och 
nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet 
nere. 
 
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till 
aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. 

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 
 
Aktivering av utvecklingsutgifter 
Koncernen bedriver utvecklingsarbete hänförligt till Readlys digitala magasinstjänst. Koncernen har gjort 
bedömningen utvecklingsutgifter uppgående till 3 860 tkr uppfyller kriterierna för aktivering för räkenskapsåret 
2018-01-01-2018-12-31 (2017: 6 167 tkr) och därmed har aktivering om motsvarande belopp gjorts i rapport 
över finansiell ställning.  
 
Avskrivning och nedskrivning av egenutvecklade immateriella tillgångar 
Egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och skrivs av 
linjärt över den prognosticerade nyttjandeperioden motsvarande den uppskattade tiden de kommer generera 
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kassaflöde. Tillgångarna bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.  
 
Fortsatt drift  
Readlys finansiella rapporter har upprättats enligt de redovisningsprinciper som gäller för en antagandet om 
fortsatt drift, dvs. att Readly kommer att ha förmåga att fortsätta driva sin verksamhet under en överskådlig 
framtid. En överskådlig framtid sträcker sig åtminstone till, men inte är begränsat till, 12 månader efter 
rapportperiodens utgång Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. För att kunna göra denna bedömning på ett korrekt sätt tas hänsyn 
till all tillgänglig information och antaganden om framtiden. Vidare övervakar de kontinuerligt förhållanden 
som kan påverka förmågan till antagandet om fortsatt drift, vars främsta riskområde är tillgång till finansiering. 
Eftersom Readly befinner sig i en utvecklingsfas rapporterar bolaget fortfarande betydande förluster. Detta kan 
leda till en ansträngd likviditet och ett behov av att säkerställa den långsiktiga finansieringen av koncernen. För 
att säkerställa en tillfredställande likviditetsutveckling genomförde bolaget under året en nyemission. Styrelsen 
och den verkställande direktörens bedömning är att efter genomförda åtgärder är befintligt rörelsekapital med 
tillgängliga finansieringsmöjligheter erforderliga för att antagandet om fortsatt drift skall kunna antas vara 
uppfyllt. 

Not 5  

Nettoomsättningens fördelning 
 

Nettoomsättningens fördelning per tjänst 
 

 
 

2018 2017 
Readlys digitala magasinstjänst 194 801 126 564 
Summa 194 801 126 564 

 
Nettomsättningsens fördelning på 
geografiska marknader 
 

 
 

2018 2017 
Sverige 52 349 43 238 
Tyskland 77 259 42 067 
Storbritannien 49 341 33 454 
Övriga världen 15 852 7 805 
Summa 194 801 126 564 

Not 6  

Övriga rörelseintäkter  

  2018 2017 
Kursvinster rörelsen 1 134 408 
Övriga rörelseintäkter 15 - 
Summa 1 149 408 

Not 7  

Ersättningar till revisorerna 
 2018 2017 
PwC   
– Revisionsuppdraget 275 195 
– Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 503 85 
– Skatterådgivning 325 360 
– Övriga tjänster 627 600 
Summa 1 730 1 240 
Koncernen totalt 1 730 1 240 
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Not 8  

Operationell leasing  
 
Koncernen som leasetagare 
Koncernen hyr främst lokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar 
mellan 1 år - 3 år. De flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som 
överensstämmer med en marknadsmässig avgift. 
 
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer: 

 
 

2018 
 

2017 
Inom 1 år 3 905 760 
Mellan 1 och 5 år                               3 136 581 
Mer än 5 år - - 
Summa 7 041 1 341 
 
Kostnadsförda leasingavgifter uppgående till 2 738 tkr varav variabla avgifter 0 tkr (2017: 822 tkr respektive 0 
tkr) avseende leasing av främst lokaler ingår i koncernens rapport över totalresultat. 

Not 9  

Ersättningar till anställda, m.m. 
  2018 2017 
 
Löner, inklusive andra ersättningar vid 
uppsägning  31 142 22 322 
Sociala avgifter 7 862 5 907 
Pensionskostnader – avgiftsbestämda 
planer 2 327 1 649 
Aktierelaterade ersättningar till anställda 861 349 
Summa ersättningar till anställda 42 192 30 227 
    

 
 

2018 
   

2017 

 
 

 
Löner och andra 

ersättningar 
(varav tantiem)  

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader) 

  
Löner och andra 

ersättningar 
(varav tantiem)  

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader) 
Styrelseledamöter
, verkställande 
direktörer och 
andra ledande 
befattningshavare 

10 717 
(1 080) 

3 367 
(925) 

 

11 121 
(1 905) 

 
3 542 

(1 081)  
Övriga anställda 
 

20 425 
(813) 

4 495 
(1 402) 

 11 550 
(239) 

4 014 
(568)  

Koncernen 
totalt 31 142 11 050 

 
22 671 7 556  
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Medelantal anställda 2018 

 
2017 

 

 
Medeltal 
anställda Varav män 

 
Medeltal 
anställda  Varav män 

Sverige 27 21 19 17 
Tyskland 11 8 7 6 
Storbritannien 6 4 5 3 
Koncernen totalt 44 33 31 26 

 
 
Avgiftsbestämd pension 
 
Koncernen har endast pensionsplaner som redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Pensionsåldern för verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare är i enlighet med lag, för 
närvarande 67 år. Pensionspremien ska uppgå till ett belopp motsvarande villkoren i enlighet med ITP2. Med 
pensionsgrundande lön avses grundlönen. 
 
Avgångsvederlag 
 
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Inga 
avgångsvederlag är avtalade. 
 
Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader. Inga 
avgångsvederlag finns. 
 
Optionsprogram 
 
Teckningsoptioner ledande befattningshavare Sverige 

 
Utfärdande 
År 

 
Program 

 
Teckning 

 
Lösen-

pris 

 
Verkligt 
värde1) 

 
Genomsnittlig 

kontraktsperiod 

 
Tecknings
-optioner 

31/12 2018 

 
Tecknings
-optioner 

31/12 2017 
2016 2016/2019 1/1 2019–30/12 2019 130 1,50 3 10 000 10 000 
2016 2016/2019 1/7 2020 – 30/12 2020 199 2,50 3 27 500 27 500 
2017 2017/2020 1/7 2020 – 30/12 2020 250 6,35 3 100 000 117 500 

Total          137 500 155 000 
 
1)  Värdet av optioner vid tilldelningstillfället baseras på ett teoretiskt värde beräknat med Black & Scholes 
modell. Erhållna premier för teckningsoptioner har redovisats i eget kapital. 
 
Under 2018 har bolaget återköpt 17 500 teckningsoptioner. Ingen av teckningsoptionerna är inlösbara per 2018-
12-31. 

Könsfördelning i koncernen (inkl. dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga 
ledande befattningshavare. 

 

 
 

2018 

 

2017 

 

 
Antal 

balansdagen  Varav män 

  
Antal 

balansdagen Varav män 
Styrelseledamöter 4 4  4 3 
Verkställande 
direktör och 
övriga ledande 
befattningshavare 8 6 

 

7 6 
Koncernen 
totalt 12 10 

 
11 9 
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Personaloptionsprogram övriga 

 
Utfärdande 
År 

 
Program 

 
Intjänande 

period2) 

 
Avslut 

 
Teckning 

 
Lösen 
Pris 

Aktie 

 
Verkligt 
värde1) 

 
Personal-
optioner 

31/12 2018 

 
Personal-
optioner 

31/12 2017 

2015 18/6 15 
23/2 16 – 
31/12 18 

31/12 
2018 

1/9 19 – 
31/12 19 86 16,95 25 000 

 
25 000 

2015 18/6 15 
23/2 16- 
31/12 18 

31/12 
2018 

1/9 19 – 
31/12 29 86 16,95 5 000 

 
5 000 

2017 31/6 17 
19/10 17– 
31/12 20 

31/12 
2020 

1/1 21 – 
 30/6 21 155 44,90 36 000 

 
36 000 

Total       66 000 66 000 
 
1)  Värdet av optioner vid tilldelningstillfället baseras på ett teoretiskt värde beräknat med Black & Scholes 
modell. 
2) Deltagande i planen beslutas av styrelsen och ingen individ har kontraktsenlig rätt att delta i planen eller få 
några garanterade förmåner. Deltagarna i planen erhåller samtliga intjänade optioner vid intjäningsperiodens slut 
förutsatt att man då är anställd i bolaget. 
 
Ingen av personaloptionerna är inlösbara per 2018-12-31. 
 
Verkligt värde på tilldelade optioner (2017) 
Verkligt värde på tilldelningsdagen beräknas med hjälp av en anpassad version av Black-Scholes 
värderingsmodell. Denna inkluderar lösenpris(155 kr), optionens löptid(3,7 år), aktiepris på tilldelningsdagen 
(155 kr) och förväntad volatilitet i aktiepris(40%), förväntad direktavkastning, riskfri ränta(0%) för optionens 
löptid samt korrelation och volatilitet för en grupp jämförelseföretag. 
Den förväntade volatiliteten i aktiekursen är baserad på den historiska volatiliteten (baserat på kvarstående löptid 
på optionen), justerat för de förväntade förändringarna i framtida volatilitet till följd av tillgänglig offentlig 
information. 

Kostnader för personaloptionsprogram  
Kostnaden för personaloptionsprogrammen under perioden och som redovisats som en del av 
personalkostnaderna uppgick till 713 tkr (2017: 348 tkr) exklusive sociala avgifter.  

Not 10  

Övriga rörelsekostnader 
  2018 2017 
Kursförluster rörelsen  3 503 1 535 
Förlust vid avyttring av inventarier - 407 
Summa 3 503 1 942 

Not 11  

Finansiella intäkter och kostnader 
  2018 2017 
Valutakursdifferenser 58 - 
Summa Finansiella intäkter 58 - 
   
Räntekostnader  15 248 
Valutakursdifferenser 912 139 
Summa Finansiella kostnader 927 387 
Finansiella poster – netto -869 -387 
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Not 12  

Inkomstskatt 
  2018 2017 

Aktuell skatt: - - 
Aktuell skatt på årets resultat 134 190 
Summa aktuell skatt 134 190 
 
 

  2018 2017 
Resultat före skatt -107 461 -69 639 
   
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22 %) 23 641 15 321 
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats utomlands 134 190 
Skatteeffekter av:   
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran 
redovisas 

 
-24 991 -15 852 

Ej avdragsgilla kostnader -348 -37 
Transaktionskostnader 
 

1 699 
 

568 
 

Skattekostnad 134 190 

Not 13  

Innehav och investeringar i dotterföretag 
 
Koncernen hade följande dotterföretag den 31 december 2018 
 

Namn 

Registrerings- 
och 

verksamhetsland 

Andel  stamaktier som 
direktägs av koncernen (%) 

2018-12-31 

Andel  stamaktier som 
direktägs av koncernen (%) 

2017-12-31 

Andel stamaktier 
som ägs av 

koncernen (%) 
Readly AB Sverige 100 % 100 % 100 % 
Readly Books AB Sverige 100 % 100 % 100 % 
Readly Financial 
Instruments AB Sverige 100 % 100 % 100 % 
Readly GmbH Tyskland 100 % 100 % 100 % 
Readly UK Ltd England 100 % 100 % 100 % 
Readly LLC USA 100 % 100 % 100 % 

Not 14 Immateriella tillgångar 

  
Balanserade  

utgifter för utvecklingsarbeten 
   
Räkenskapsåret 2017   
Ingående redovisat värde  
1 januari 2017  15 652 
Inköp/internt upparbetat  6 166 
Avskrivningar  -5 426 
Utgående redovisat värde per  16 392 
31 december 2017   
   
Redovisat värde   
Anskaffningsvärde  32 216 
Ackumulerade avskrivningar  -15 824 
Per 31 december 2017  16 392 
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Balanserade  

utgifter för utvecklingsarbeten 
Räkenskapsåret 2018 
Ingående redovisat värde  
1 januari 2018  16 392 
Inköp/internt upparbetat  3 860 
Avskrivningar  -5 985 
Utgående redovisat värde per  14 267 
31 december 2018   
   
Redovisat värde   
Anskaffningsvärde  36 076 
Ackumulerade avskrivningar  -21 809 
Per 31 december 2018  14 267 
     

Not 15  

Materiella anläggningstillgångar 

      

Inventarier, 
verktyg och 

installationer 
      
Räkenskapsåret 2017      
Ingående redovisat värde  
1 januari 2017     803 
Inköp     196 
Resultat vid avyttring     -407 
Avskrivningar     -323 
Utgående redovisat värde     269 
per 31 december 2017      
      
Redovisat värde      
Anskaffningsvärde     773 
Ackumulerade avskrivningar     -504 
Per 31 december 2017     269 
 
Räkenskapsåret 2018      
Ingående redovisat värde  
1 januari 2018     269 
Inköp     830 
Resultat vid avyttring     - 
Avskrivningar     -143 
Utgående redovisat värde     956 
per 31 december 2018      
      
Redovisat värde      
Anskaffningsvärde     1 261 
Ackumulerade avskrivningar     -305 
Per 31 december 2018     956 
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Not 16  

Andra långfristiga fordringar 
   2018-12-31 2017-12-31 
Redovisat värde per 1 januari  1 846 425 
Tillkommande fordringar  2 606 1 422 
Valutakursdifferens  2 -1 
Redovisat värde 31 december  4 454 1 846 

 
Posten andra långfristiga fordringar består av: 
  2018-12-31 2017-12-31 
Deposition hos betalningsleverantör 4 372 1 593 
Hyresdepositioner 82 253 
Redovisat värde 4 454 1 846 

 
Verkligt värde på långfristiga fordringar bedöms överensstämma med redovisat värde. 

Not 17  

Finansiella instrument per kategori 
 
2017-12-31 
      

Finansiella tillgångar     

 Finansiella tillgångar 
till upplupet 

anskaffningsvärde 
Andra långfristiga 
fordringar   

 
1 846 

Kundfordringar     5 760 
Övriga kortfristiga 
fordringar   

 
107 

Upplupna intäkter och 
förutbetalda kostnader   

 
1 545 

Likvida medel    73 346 
Summa    82 604 

 

Finansiella skulder 

  Finansiella Skulder 
till upplupet 

anskaffningsvärde 
Leverantörsskulder   8 620 
Övriga kortfristiga skulder   43 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   31 836 
Summa   40 499 
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2018-12-31 

     

Finansiella 
tillgångar till 

upplupet 
anskaffningsvärde 

Finansiella tillgångar        
Andra långfristiga 
fordringar   

 
4 454 

Kundfordringar     3 506 
Övriga kortfristiga 
fordringar   

 
2 330 

Upplupna intäkter och 
förutbetalda kostnader   

 
2 959 

Likvida medel    105 886 
Summa    119 135 

 
 

Finansiella skulder 

  Finansiella Skulder till 
upplupet 

anskaffningsvärde 
Leverantörsskulder   22 980 
Övriga kortfristiga skulder   130 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   40 615 
Summa   63 725 

Not 18  

Kundfordringar  
  2018-12-31 2017-12-31 
Kundfordringar 3 506 5 760 
Minus: reservering för osäkra fordringar - - 
Kundfordringar – netto 3 506 5 760 

 
Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är 
väsentlig. 
 
Per den 31 december 2018 var kundfordringar uppgående till 1 326 tkr (2017-12-31:729 tkr) förfallna men utan 
att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder 
vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan: 
 
  2018-12-31 2017-12-31 
1-30 dagar 1 254 729 
31-60 - - 
> 61 dagar 72 - 
Summa förfallna kundfordringar 1 326 729 

 
I övriga kategorier inom kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar ingår inte några tillgångar för vilka 
nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade 
värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan.  

Not 19  

Övriga kortfristiga fordringar  
 2018-12-31 2017-12-31 
Fordringar hos leverantör 149 107 
Mervärdesskattefordran 2 181 - 
Övriga kortfristiga fordringar - - 
Summa 2 330 107 



Readly International AB 
Org.nr 556912-9553 
  

 
 

30 
 

Not 20  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
 2018-12-31 2017-12-31 
Förutbetalda kostnader 1 116 3 605 
Upplupna intäkter 2 959 1 545 
Summa 4 075 5 150 

Not 21  

Likvida medel  
 
Likvida medel, såväl i koncernens rapport över finansiell ställning som i kassaflödesanalysen, består av följande: 
 
 2018-12-31 2017-12-31 
Banktillgodohavanden 105 886 73 346 
Summa 105 886 73 346 

Not 22  

Eget kapital  
 
Aktiekapital 
 
 2018 2017 

  Antal aktier  Aktiekapital Antal Aktier Aktiekapital 
Stamaktier 2 329 866 350 1 954 414 196 
Preferensaktier A 332 169 50 332 169 33 
Preferensaktier A1 648 436 97 648 436  65  
Preferensaktier B 
 

871 389 131 871 389 87 
Preferens Aktier C 282 860 42 - - 
Per 31 december 2018 4 464 720 670 3 806 408 381 
 
Aktiekapitalet består per den 31 december 2018 av 4 464 720 aktier fördelat på stamaktier och preferensaktier. 
Aktierna kan utges i fyra serier. Stamaktier, Preferensaktier A, Preferensaktier A1, Preferensaktier B och 
Preferensaktier C. Samtliga aktier har ett röstvärde på 1 röst/aktie. Preferensaktierna har företräde framför 
stamaktierna vad gäller överskott vid likvidation. 
 
Övrigt tillskjutet kapital 
Posten består av eget kapital från ägarna till följd av nyemissioner. 
 
Reserver 
Posten består av valutakurseffekter från omräkning av utländska dotterföretag. 

Not 23  

Aktierelaterade ersättningar – Avtal med leverantörer 
 
Avtal reglerade med egetkapitalinstrument 
 
Per 2018-12-31 har Readly avtal med en leverantör om aktierelaterade ersättningar, dvs avtal där leverantören 
har åtagit sig att leverera olika typer av tjänster till Readly och där ersättning skall ske med aktier i Readly 
(2017: fyra olika leverantörer). Per bokslutsdagen så är tjänsterna erhållna och förbrukade och det som återstår är 
ersätta leverantören med aktier motsvarande ett värde av 6 345 tkr (5 777 tkr) vilket har redovisats i eget kapital.  
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Vid reglering erhåller leverantören ett rörligt antal aktier baserat på det vid regleringstidpunkten verkliga värdet 
på aktierna uppskattat utifrån pris vid senaste externa nyemission, reducerat med avtalsenlig rabatt. Avtalsenlig 
rabatt regleras genom tilldelning av ytterligare aktier.  
Detta avtal har i maj 2019 reglerats med 41 086 pref B aktier. 
 
Inga nya avtal har ingåtts under året. 
 
Avtal med reglering med kontanter som alternativ 
  2018 2017 
Ingående redovisad skuld för erhållna tjänster 2 416 2 343 
Kontant reglering av skuld -2 443 - 
Valutakursdifferens 27 73 
Utgående redovisad skuld för erhållna 
tjänster 

 
- 

 
2 416 

 
Utestående avtal om aktierelaterade ersättningar där reglering med kontanter är ett alternativ har reglerats med 
kontanter per 2018-02-08 och inga nya avtal har ingåtts under året. 

Not 24  

Uppskjuten skatt 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning 
som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade 
underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 328 098 tkr per 2017-12-
31.  Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt. De outnyttjade underskottsavdragen hänför sig till 
Readly International AB, Readly AB och Readly Books AB.  

Not 25  

Övriga kortfristiga skulder    
 2018-12-31 2017-12-31  
Mervärdesskatteskuld 5 642 4 915  
Personalens källskatt 858 838  
Övriga kortfristiga skulder 130 43  
Summa 6 630 5 796  

 
Det verkliga värdet på övriga kortfristiga skulder motsvarar deras redovisade värden, då de av naturen är 
kortfristiga. 

Not 26  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
 2018-12-31 2017-12-31 

Upplupen förlagsersättning 40 615 27 501 
Förutbetalda abonnemangsintäkter 10 366 11 509 
Upplupna löner 3 247 - 
Upplupna semesterlöner  1 645 1 839 
Övriga upplupna kostnader 8 052 4 913 
Summa 63 925 45 762 
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Not 27  

Ställda säkerheter  
 2018-12-31 2017-12-31 
Företagsinteckningar   1 160 50 

Summa  1 160 50 

Not 28  

Närstående  
 
Readly International AB är högsta moderföretag i koncernen. Zouk Capital LLP äger 32,5% av moderföretagets 
aktier och har betydande inflytande över koncernen. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom 
koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen, dvs. styrelsen och företagsledningen, samt dess 
familjemedlemmar. 
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har närstående som använder moderbolagets tjänster vilka köps 
på normala kommersiella villkor på affärsmässiga grunder. Tjänsterna uppgår inte till väsentliga belopp. 
 
Lån från närstående    
  2018-12-31 2017-12-31 
Lån från aktieägare     
Vid årets början - - 
Lån som upptagits under året - 5 000 
Amorterade belopp  - -5 000 
Räntekostnader - 114 
Utbetald ränta - -114 
Vid årets slut - - 
 
Lånet avseende 2017 från aktieägare hade en bestämd löptid med en årsränta på 12 %. Lånet var inte pantsatt 
och har betalats kontant. 
 
Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 9. 

Not 29  

Övriga ej likviditetspåverkande poster 
 2018 2017 
Aktiverat arbete för egen räkning -3 860 -6 167 
Aktierelaterade ersättningar, 
personaloptionsprogram  

 
757 348 

Aktierelaterade ersättningar, leverantörsavtal 908 14 059 
Summa -2 195 8 240 

Not 30  

Händelser efter rapportperiodens slut 
 
Under 2019 har bolagets anställda tecknat sig i det optionsprogram som beslutades i december 2018. 
 
Under april månad så tillsatte bolagets styrelse en ny VD, Maria Hedengren.  
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 
 

 Belopp i tkr   
Räkenskapsår 

 

 Not 
 

2018 2017 
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 2 19 621 25 823 
Övriga rörelseintäkter  - - 
Summa   19 621 25 823 
    
Övriga externa kostnader 3,4 -38 330 -26 148 
Personalkostnader 5 -31 230 -21 864 
Aktiverat arbete för egen 
räkning   

 
3 860 6 167 

Av- och nedskrivningar av 
materiella- och immateriella 
anläggningstillgångar 8,9 

 
 

-6 094 -5 499 
Övriga rörelsekostnader  -41 -107 
Rörelseresultat  -52 214 -21 628 
    
Resultat från finansiella poster    
    
Resultat från andelar i 
koncernföretag 10 

 
- - 

Övriga ränteintäkter och liknade 
intäkter 6 

 
119 69 

Räntekostnader och liknande 
kostnader 6 

 
-15 -246 

Resultat från finansiella poster  104 -177 
    
Resultat före skatt  -52 110 -21 805 
    
Skatt på årets resultat 7 - - 
    
Årets resultat  -52 110 -21 805 

 
I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
överensstämmer med årets resultat. 
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
 

 Belopp i tkr 
 
Not 

 
2018-12-31 2017-12-31 

 
TILLGÅNGAR  

 
 

Anläggningstillgångar    
    
Immateriella tillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 8 

 
 

14 267 16 392 
Summa immateriella  14 267 16 392 
Tillgångar    
    
Materiella 
anläggningstillgångar  

 
 

Inventarier, verktyg och 
installationer 9 

 
803 95 

Summa materiella  803 95 
Anläggningstillgångar    
    
Finansiella 
anläggningstillgångar  

 
 

Andelar i koncernföretag 10 224 325 168 327 
Fordringar hos koncernföretag 11 1 057 1 163 
Summa finansiella  225 382 169 490 
Anläggningstillgångar    
    
Summa  240 452 185 977 
Anläggningstillgångar    
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag 21 527 483 
Övriga kortfristiga fordringar 12 0 69 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 13 

 
59 2 882 

Summa kortfristiga 
fordringar  

586 3 434 
 

    
Kassa och bank 14 86 150 48 369 
    
Summa omsättningstillgångar  86 736 51 803 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  327 188 237 781 
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 
 

Belopp i tkr 
 

Not 
 

2018-12-31  2017-12-31 
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  

 
 

    
EGET KAPITAL 15   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  670 381 
Fond för utvecklingsutgifter  11 063 9 287 
Summa bundet eget kapital  11 733 9 668 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  455 909 350 387 
Balanserat resultat  -158 296 -134 522 
Årets resultat  -52 110 -21 805 
Summa eget kapital  257 236 203 728 
    
SKULDER    
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  12 862 2 902 
Skulder till koncernföretag 21 49 551 20 598 
Aktuell skatteskuld 18 85 - 
Övriga kortfristiga skulder 18 436  1 533 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 19 

 
7 018 9 020 

Summa kortfristiga skulder  69 952 34 053 
    
Summa skulder  69 952 34 053 
    
SUMMA EGET KAPITAL  327 188 237 781 
OCH SKULDER    

 
 
Noterna på sidorna 37 till 47 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget. 
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL  
 

 Belopp i tkr  Bundet 
eget kapital   Fritt eget kapital  

 

 
Aktie- 

Kapital 

Fond för 
utveckling

utgifter 
Överkurs-

fond 

Balanserad 
vinst eller 

förlust 
inklusive årets 

resultat 
Summa eget 

kapital 
Ingående balans per 
1 januari 2017  289 4 533 217 991 -129 771 93 042 
Årets resultat tillika 
totalresultat     -21 805 -21 805 
Fond för 
utvecklingsutgifter   4 754  -4 754 0 
Transaktioner med 
aktieägare i deras 
egenskap av ägare       
Nyemission  92  134 628  134 720 
Transaktionskostnader    -2 580  -2 580 
Aktierelaterade 
ersättningar – värde på 
anställdas tjänstgöring     348  348 
Utgående balans per  381 9 287 350 387 -156 330 203 725 
31 december 2017       
Ingående balans per 
1 januari 2018  381 9 287 350 387 -156 330 203 725 
Årets resultat tillika 
totalresultat     -52 110 -52 110 
Fond för 
utvecklingsutgifter   1 776  -1 776 - 
Transaktioner med 
aktieägare i deras 
egenskap av ägare       
Fondemission  191   -191 - 
Nyemission  98  107 775  107 873 
Transaktionskostnader    -2 253  2,253 
Aktierelaterade 
ersättningar – värde på 
anställdas tjänstgöring        
Utgående balans per  670 11 063 455 909 -210 406 257 236 
31 december 2018       
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MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS   
 
 Belopp i tkr  Räkenskapsår 

  
 

Not 
 

2018 2017 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  

 
 

Rörelseresultat  -52 214 -21 628 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet  

 
 

- Avskrivningar och 
nedskrivningar  

 
6 094 5 499 

- Övriga ej likviditetspåverkande 
poster  22 

 
-3 860 -6 167 

Erhållen ränta  119 69 
Erlagd ränta  -15 -246 
Betald inkomstskatt  - - 
Kassaflöde från den löpande  -49 876 -22 473 
verksamheten före förändring    
av rörelsekapitalet    
    
Förändring av rörelsefordringar  2 849 -2 329 
Förändring av rörelseskulder  35 899 -12 168 
Summa förändring av rörelsekapital  38 748 -14 497 
    
Kassaflöde från den löpande  -11 128 -36 970 
Verksamheten    
    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  

 
 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 9 

 
-816 - 

Förändring långfristiga lån till 
koncernföretag  

 
106 540 

Förvärv av andelar i dotterföretag 10 -55 998 -48 254 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  

-56 614 -47 714 

    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  

 
 

Nyemission  105 522 132 852 
Kassaflöde från  105 522 132 852 
Finansieringsverksamheten    
    
Årets kassaflöde  37 781 48 139 
Likvida medel vid årets början  48 369 230 
Likvida medel vid årets slut 14 86 150 48 369 
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MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

Not 1 
 
Grund för rapporternas upprättande 
Årsredovisningen för moderföretaget, Readly International AB, har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 anger att moderföretaget i sin 
årsredovisning ska tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, i den 
utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som krävs i 
förhållande till IFRS.  
 
Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderföretagets 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i 
koncernredovisningens not 5. 
 
Moderföretaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk) 
kreditrisk och likviditetsrisk. För mer information om finansiella risker hänvisas till koncernredovisningen not 4.  
 
Moderföretaget tillämpar de principer som presenteras i koncernredovisningens not 3, med de undantag som 
anges nedan.  
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget 
kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare 
innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och 
kostnader och eget kapital.  
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader.  
 
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. 
Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat från 
andelar i koncernföretag”.  
 
Finansiella instrument 
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2 (IFRS 9 
Finansiella instrument, p. 3-10). Finansiella instrument värderas med utgångspunkt till anskaffningsvärde.  
 
Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar som redovisas som omsättningstillgångar ska principerna 
för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. Bolaget bedömer de framtida 
förväntade kreditförlusterna baserat på framåtriktad information för tillgångar redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde. Bolaget redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje 
rapporteringsdatum.  
 
Aktierelaterade ersättningar 
Moderbolaget har avtal om aktierelaterade ersättningar med dotterbolags anställda och med leverantörer. Det 
förekommer både avtal som regleras med egetkapitalinstrument och avtal som medför en rätt för leverantören att 
välja reglering med kontanter som alternativ till aktier. 
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Personaloptionsprogram – Reglerat med egetkapitalinstrument 
Readly International AB har en skyldighet att tilldela aktieoptioner direkt till dotterbolagens anställda som 
omfattas av koncernens personaloptionsprogram. Verkligt värde på tilldelade optioner redovisas i moderbolaget 
som ett kapitaltillskott till respektive dotterbolag med en motsvarande ökning i eget kapital. Det totala 
kapitaltillskottet redovisas över intjänandeperioden, det vill säga perioden över vilken alla de specificerade 
intjänandevillkoren ska uppfyllas. För ytterligare information kring värderingen, se koncernens 
redovisningsprinciper. 
 
Aktierelaterade ersättningar avseende dotterbolags leverantörer av tjänster 
Om Readly International AB har en skyldighet att reglera ett dotterbolags skuld genom att emittera aktier direkt 
till dotterbolagets leverantör redovisas, under förutsättning att reglering med kontanter inte är ett alternativ, en 
fordran på dotterbolaget motsvarande verkligt värde på de tjänster som dotterbolaget erhållit med motsvarande 
ökning i Övrigt tillskjutet kapital. Fordran redovisas i takt med att dotterbolaget erhåller tjänsterna från 
leverantören och motbokning mot eget kapital sker vid motsvarande tidpunkter. Vid emission av aktier sker en 
omföring från övrigt tillskjutet kapital till aktiekapital. Om det verkliga värdet på emitterade aktier överstiger 
värdet på de tjänster som dotterbolaget erhållit redovisas mellanskillnaden som en ökning av fordran på 
dotterbolaget vid tidpunkten för emissionen. Det verkliga värdet på tjänster som leverantörerna tillhandahåller 
dotterbolaget har fastställts baserat på marknadsmässiga priser på dessa tjänster.  
   
Om avtalet ger leverantören en möjlighet till reglering med kontanter redovisas en fordran på dotterföretaget 
motsvarande verkligt värde på de tjänster som dotterbolaget erhållit och motsvarande belopp skuldförs. Fordran 
redovisas i takt med att dotterbolaget erhåller tjänsterna från leverantören och skuldföring sker vid motsvarande 
tidpunkter. Om leverantören väljer att reglera skulden med aktier i Readly International AB och det verkliga 
värdet på emitterade aktier överstiger värdet på tjänsterna som dotterbolaget erhållit redovisas mellanskillnaden 
som en ökning av fordran på dotterbolaget vid tidpunkten för emissionen. Om Readly International AB reglerar 
skulden genom att emittera aktier istället för med kontanter överförs skulden direkt till eget kapital. 
 
I avtal som ingås mellan Readly International AB och bolagets egna leverantörer tillämpas samma 
redovisningsprinciper som i koncernen.  

Nya och ändrade standarder 2018 som tillämpas av moderbolaget 
 
Rådet för finansiell rapportering har i januari 2018 gett ut en ny version av RFR 2 som ersatt den tidigare. 
Rekommendationen har tillämpas fr.o.m. 1 januari 2018 och ingen ändring har haft någon väsentlig effekt på 
moderföretagets finansiella rapporter. 
 
Nya och ändrade standarder 2019 och senare som ännu inte har tillämpats av moderbolaget 
 
Leasing 
Moderbolaget kommer att tillämpa undantagsreglerna enligt RFR 2 och därmed inte tillämpa IFRS 16. 
Moderbolaget kommer fortsätta att redovisa samtliga leasingavtal operationell leasing 

Not 2  

Nettoomsättningens fördelning 
Nettoomsättningens fördelning per tjänst 2018 2017 
Licenser 9 629 6 537 
IT-infrastrukturtjänster 1 500 1 399 
Vidarefakturerade marknadsföringskostnader 8 492 17 887 
Summa 19 621 25 823 

Nettomsättningsens fördelning på 
geografiska marknader 
 

 
 
 
 

2018 2017 
Sverige 19 621 25 823 
Summa 19 621 25 823 
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Not 3  

Ersättningar till revisorerna 

Ersättningar till revisorerna 
 

2018 
 

2017 
PwC   
– Revisionsuppdraget 275 195 
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 503 85 
– Skatterådgivning 325 360 
– Övriga tjänster 627 600 
Totalt 1 730 1 240 

Not 4  

Operationell leasing  
 
Moderföretaget som leasetagare 
Moderföretaget hyr främst lokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna 
varierar mellan 1 år - 3 år. De flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som 
överensstämmer med en marknadsmässig avgift. 
 
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer: 

 2018 
 

2017 
Inom 1 år - 469 
Mellan 1 och 5 år - - 
Mer än 5 år - - 
Summa - 469 
 
Kostnadsförda leasingavgifter uppgående till 0 kr varav variabla avgifter 0 tkr (2017: 469 tkr) avseende leasing 
av främst lokaler ingår i övriga externa kostnader. 

Not 5  

Ersättningar till anställda, m.m. 
  2018 2017 
Löner, inklusive andra ersättningar vid uppsägning  18 901 13 361 
Sociala avgifter 5 368 4 198 
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 2 130 1 493 
Summa ersättningar till anställda 26 399 19 052 

 
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
 

2017                                                     2018 

 Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem) 

Sociala kostnader 
(varav 

pensionskostnader) 

Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem) 

Sociala kostnader 
(varav 

pensionskostnader) 
Styrelseledamöter, 
verkställande 
direktörer och 
andra ledande 
befattningshavare 

 
 
 

3 566 
(720) 

 
 
 

1 120 
(613) 

 
 
 

6 611 
(1 572) 

 
 
 

3 071 
(994) 

Övriga anställda 15 335 
(158) 

3 539 
(1 517) 

6 750 
(26) 

2 620 
(499) 

Totalt 18 901 7 498 13 361 5 691 
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För upplysning om ersättningar till ledande befattningshavare samt optionsprogram se not 10 till 
koncernredovisningen. 

  2018 2017 
Ränteintäkter från koncernföretag 119 69 
Summa Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 119 69 
   
Räntekostnader  -15 -246 
Summa Räntekostnader och liknande kostnader -15 -246 
Resultat från finansiella poster   

Not 7  

Skatt på årets resultat 
   
 2018 2017 
Resultat före skatt -52 110     -21 085 
    
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22 %) 11 464  4 797 
Skatteeffekter av:   
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran redovisas -12 993 

 
-5 343 

Ej avdragsgilla kostnader -170  -22 
Transaktionskostnader 1 699  568 
Skattekostnad -  - 

Medeltal anställda 2018  2017 

 
Medeltal 
anställda 

Varav 
Män 

 

Medeltal 
anställda 

Varav 
Män 

Sverige 27 21  19 17 
Totalt 27 21  19 17 
 
 
 
Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 
    
 2018  2017 

 

 
Medeltal 
anställda 

Varav 
Män 

 
 

Medeltal 
anställda 

Varav 
Män 

Styrelseledamöter 4 4  4 3 
Verkställande direktör 
och övriga ledande 
befattningshavare 6 5 

 

5 5 
Totalt 10 9  9 8 
 
Not 6  
 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter samt räntekostnader och liknade kostnader 
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Not 8 Immateriella tillgångar 
   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Räkenskapsåret 2017    
Ingående redovisat värde  
1 januari 2017   15 652 
Inköp/internt upparbetat   6 166 
Avskrivningar   -5 426 
Utgående redovisat värde per   16 392 
31 december 2017    
    
Redovisat värde    
Anskaffningsvärde   32 216 
Ackumulerade avskrivningar   -15 824 
Per 31 december 2017   16 392 

 
Räkenskapsåret 2018      
Ingående redovisat värde  
1 januari 2018   16 392 
Inköp/internt upparbetat   3 860 
Avskrivningar   -5 986 
Utgående redovisat värde per   14 267 
31 december 2018    
    
Redovisat värde    
Anskaffningsvärde   36 077 
Ackumulerade avskrivningar   -21 810 
Per 31 december 2018   14 267 

Not 9  

Materiella anläggningstillgångar 

      

Inventarier, 
verktyg och 

installationer 
      
Räkenskapsåret 2017      
Ingående redovisat värde  
1 januari 2017     168 
Inköp     - 
Avskrivningar     -73 
Utgående redovisat värde     95 
per 31 december 2017      
      
Redovisat värde      
Anskaffningsvärde     427 
Ackumulerade avskrivningar     -332 
Per 31 december 2017     95 
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Inventarier, 
verktyg och 

installationer 
Räkenskapsåret 2018 
Ingående redovisat värde  
1 januari 2018     95 
Inköp     817 
Avskrivningar     -109 
Utgående redovisat värde     803 
per 31 december 2018      
      
Redovisat värde      
Anskaffningsvärde     816 
Ackumulerade avskrivningar     -13 
Per 31 december 2018     803 

Not 10  

Andelar i koncernföretag 
 2018-12-31 2017-12-31 
Ingående balans 168 327 120 436 
Årets förvärv 55 998 47 891 
Nedskrivning - - 
Utgående balans 224 325 168 327 
 

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterföretag: 
 

 

Företagsnamn 
Organisations-
nummer Säte 

Kapital-
andel 

Antal 
aktier 

Redovisat värde Redovisat värde 

2018-12-31 2017-12-31 
Readly AB  
556921-1120 

Stockholm 
Sverige 100% 50 000 223 274 167 991 

Readly Books AB 
556943-6776 

Stockholm 
Sverige 100% 50 000 50 50 

Readly Fin. Instr. 
AB 
559032-9370 

Stockholm 
Sverige 100% 50 000 765 765 

Readly GmbH 
HBR165622 

Berlin 
Tyskland 100% 25 000 235 235 

Readly UK Ltd 
08705057 

London 
England 100% 100 - - 

Readly LLC 
46-2704066 Nevada USA 100%  - - 

Not 11  

Fordringar hos koncernföretag 
 2018-12-31 2017-12-31 
Ingående anskaffningsvärde  1 163 1 703 
Tillkommande fordringar 61 0 
Amorteringar -207 -535 
Valutakursdifferens 40 -5 
Utgående redovisat värde 1 057 1 163 
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Not 12  

Övriga kortfristiga fodringar 
 2018-12-31 2017-12-31 
Skattefordran - 69 
Summa - 69 

Not 13  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2018-12-31 2017-12-31 
Förutbetalda kostnader 59 2 882 
Summa 59 2 882 

Not 14  

Kassa och bank   
 
Kassa och bank, såväl i balansräkningen som i kassaflödesanalysen, består av följande:  
 
 2018-12-31 2017-12-31 
Banktillgodohavanden 86 150 48 369 
Summa 86 150 48 369 

Not 15  

Aktiekapital  
 
Aktiekapitalet består per den 31 december 2018 av 4 464 720 aktier fördelat på stamaktier och preferensaktier. 
Aktierna utges i fyra serier. Stamaktier, Preferensaktier A, Preferensaktier A1, Preferensaktier B Preferensaktier 
C. Samtliga aktier har ett röstvärde på 1 röst/aktie. Preferensaktierna har företräde framför stamaktierna vad 
gäller överskott vid likvidation. 

Not 16  

Aktierelaterade ersättningar – Avtal med leverantörer 
 
Avtal reglerade med egetkapitalinstrument 
Per 2018-12-31 har Readly avtal med en leverantör om aktierelaterade ersättningar, dvs avtal där leverantören 
har åtagit sig att leverera olika typer av tjänster till Readly och där ersättning skall ske med aktier i Readly 
(2017: fyra olika leverantörer). Per bokslutsdagen så är tjänsterna erhållna och förbrukade och det som återstår är 
ersätta leverantören med aktier motsvarande ett värde av 6 346 tkr (4 908 tkr) vilket har redovisats i eget kapital. 
Vid reglering erhåller leverantören ett rörligt antal aktier baserat på det vid regleringstidpunkten verkliga värdet 
på aktierna uppskattat utifrån pris vid senaste externa nyemission, reducerat med avtalsenlig rabatt. Avtalsenlig 
rabatt regleras genom tilldelning av ytterligare aktier.  
Detta avtal har i maj 2019 reglerats med 41 086 pref B aktier. 
 
Inga nya avtal har ingåtts under året. 
 
Avtal med reglering med kontanter som alternativ 
  2018 2017 
Ingående redovisad skuld för erhållna tjänster 2 416 2 343 
Kontant reglering av skuld -2 443 - 
Valutakursdifferens 27 73 
Utgående redovisad skuld för erhållna tjänster - 2 416 
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Utestående avtal om aktierelaterade ersättningar där reglering med kontanter är ett alternativ har reglerats med 
kontanter per 2018-02-08 och inga nya avtal har ingåtts under året. 
 
Avtal avseende aktierelaterade ersättningar där Readly International AB:s dotterbolag erhåller tjänster 
Per 2018-12-31 har Readly international AB inga oreglerade avtal om aktierelaterade ersättningar där 
dotterbolag erhåller tjänster, dvs avtal där leverantörer har åtagit sig att leverera olika typer av tjänster till Readly 
International AB:s dotterbolag och där ersättning sker eller kan ske med aktier i Readly International AB (2017: 
ett avtal.   
 
Avtal reglerade med egetkapitalinstrument 
  2018 2017 
Ingående oreglerat värde på tjänster som dotterbolag 
erhållit, redovisat i eget kapital 

 
869 440 

Tjänster dotterbolag erhållit under perioden, redovisat 
mot fordran på dotterföretag 

 
- 441 

Reglering genom emission av aktier 869 - 
Valutakursdifferens - -12 
Utgående oreglerat värde på tjänster som - 869 
dotterbolag erhållit, redovisat i eget kapital   
 
Under 2018 har inga nya avtal ingåtts. 
 

Not 17  

Uppskjuten skatt 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning 
som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade 
underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 159 601 tkr per 2018-12-
31).  Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt. 

Not 18  

Övriga kortfristiga skulder 
 2018-12-31 2017-12-31 
Moms - 207 
Övriga kortfristiga skulder 436 1 326 
Summa 436 1 533 

 
Det verkliga värdet på övriga kortfristiga skulder motsvarar deras redovisade värden, då de av naturen är 
kortfristiga 

Not 19  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2018-12-31 2017-12-31  
Upplupna löner 3 247 -  
Upplupna sociala avgifter 1228 1 069 
Upplupna semesterlöner  1 644 1 839 
Övriga upplupna kostnader 899 6 112 
Summa 7 018 9 020 
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Not 20  

Ställda säkerheter  
 2018-12-31 2017-12-31 
Skulder till kreditinstitut   
Företagsinteckningar 1 160 50 

Summa  1 160 50 

Not 21  

Närstående  
 
Readly International AB är högsta moderföretag i koncernen. Zouk Capital LLP äger 32,84% av moderföretagets 
aktier och har betydande inflytande över koncernen. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom 
koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen, dvs. styrelsen och företagsledningen, samt dess 
familjemedlemmar.  
 
Följande transaktioner har skett med närstående: 
 
 Försäljning av varor och tjänster 
  2018 2017  
Försäljning av tjänster    
Readly AB 19 621 25 823  
Summa 19 621 25 823  
 
Försäljning av tjänster till Readly AB består av licenser, IT-infrastrukturtjänster samt vidarefakturerade 
marknadsföringskostnader. 
 
Fordringar och skulder vid årets slut till följd av försäljning och köp av varor och tjänster 
 
  2018-12-31 2017-12-31  
Fordringar på närstående:     
Readly LLC 527 483  
Skulder till närstående:    
Readly AB 50 017 20 503  
Readly Financial Instruments AB 50 50  
Readly Books AB 45 45  
Summa 50 639 21 081  
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Lån till närstående 
  2018-12-31 2017-12-31  
Lån till Readly GmbH      
Vid årets början 739 717    
Räntekostnader 46 32    
Utbetald ränta - -32    
Valutakursdifferens 32 22    
Vid årets slut 817 739    
 
  2018-12-31 2017-12-31 
Lån till Readly UK Ltd      
Vid årets början 424 986 
Amorterade belopp  -207 -535 
Räntekostnader 15 37 
Utbetald ränta - -37 
Valutakursdifferens 9 -27 
Vid årets slut 241 424 
 
Lån från närstående    
  2018-12-31 2017-12-31  
Lån från aktieägare       
Vid årets början - -  
Lån som upptagits under året - 5 000  
Amorterade belopp  - -5 000  
Räntekostnader - 114  
Utbetald ränta - -114  
Vid årets slut - -  
 
Koncernen har inte några avsättningar för osäkra fodringar hänförliga till närstående. Koncernen har inte heller 
redovisat några kostnader avseende osäkra fordringar på närstående under perioden. Ingen säkerhet är ställd för 
fordringarna. 
 
Fordringar på närstående härrör till största delen från försäljningstransaktioner och har obestämd löptid.  
 
Skulderna till närstående härrör till största delen från lämnade men ännu ej betalda aktieägartillskott och har 
obestämd löptid.  
 
Lånen till Readly GmbH & Readly UK Ltd har en obestämd löptid med en årsränta på 6 %. Lånen är inte 
pantsatta och betalas kontant. 
 
Lånet från aktieägare hade en bestämd löptid med en årsränta på 12 %. Lånet var inte pantsatt och har betalats 
kontant. 
 
Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 5. 
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Not 22  

Övriga ej likviditetspåverkande poster 
 2018 2017  
Aktiverat arbete för egen räkning -3 860 -6 167  

Summa -3 860 -6 167  
 
 
 

 

  
Stockholm 2019-05-28 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
Per Hellberg Joel Wikell 
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Nathan Medlock Alexandra Whelan 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
_____________________  
Maria Hedengren 
Verkställande direktör  
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-05-28     
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
_____________________ 
Aleksander Lyckow 
Auktoriserad revisor 
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