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VD HAR ORDET 
 

Bolagets verksamhet bedrevs fram till november 2016 i två stycken verksamhetsbolag; Retail United och 

Actionbase. Actionbase såldes i november 2016 till Helsingforsbaserade Avaus Marketing Innovations. 

Försäljningen av Actionbase är ett led i renodlingen av A-Coms verksamhet och är ett led i fokuseringen på 

affärsområdet Retail Marketing med bolaget Retail United. Med försäljningen av Actionbase kan vi ytterligare 

fokusera på retail marketing och rikta våra resurser och organisation mot detta.  

 

Retail United är en fullservicebyrå inom retail som hjälper kunderna med att integrera kundinsikter, 

kommunikation och försäljning, ett attraktivt erbjudande vilket få andra aktörer kan erbjuda. 2016 har varit ett 

bra år med flera nya kunduppdrag.  

 

Arbetet med ett mer kostnadseffektivt moderbolag har fortsatt under 2016 och nu är många av 

rationaliseringarna genomförda med positiv effekt på kostnadsmassan. Nu blickar vi framåt och med nytt 

affärssystem samt effektivare interna processer kommer vi ytterligare minska kostnadsmassan samt 

effektivisera processer. 

 

Stockholm i Maj 2017. 

 

Andreas Broman 

VD, A-Com 

  



 
A-Com AB (publ) Årsredovisning 4 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för A-Com AB 
(publ) org nr 556291-2807, avger härmed årsredovisning 
för verksamheten i moderbolaget och koncernen för 
räkenskapsåret 2016. Bolaget är sedan den 1 februari 
2013 upptaget till handel på Mangold Fondkommissions 
lista för onoterade aktier.  

A-Com AB har säte i Stockholm.  

KONCERNENS VERKSAMHET 
Med den fortsatta renodlingen av verksamheten, och 

försäljningen av Actionbase till Avaus Marketing, är nu A-

Com helt inriktade på retail marketing och verksamheten 

i Retail United. Marknaden för retail marketing växer och 

Retail United står väl rustade för fortsatt expansion inom 

detta område. Försäljningen av Actionbase möjliggör för 

A-Com att nu helt rikta sina resurser gentemot retail 

marketing.    

Affärsområde Advertising 

Affärsområdet Advertising består av Retail United, 
fullservicebyrå inom retail marketing. 
 
Retail United. Affärsidén är en fullservicebyrå inom retail 
som hjälper kunderna med att integrera kundinsikter, 
kommunikation och försäljning. Retail United består idag 
av ca 70 personer och arbetar med kunder inom apotek, 
elektronik, bygg, dagligvaru- och servicehandel och bank. 
VD för bolaget är Andreas Broman. 
 
Retail Uniteds största kund är Sony Mobile, för vilka man 
för närvarande har anställda i samtliga nordiska länder 
och i Baltikum. Sedan juli 2015 är även Sony Electronics 
ny kund med anställda i Norden.  
 
Inom affärsområde Advertising har vi nu i det samlade 
erbjudandet kompetens som möjliggör att vi kan leda en 
kund hela vägen från ett varumärkesproblem till att 
åstadkomma reell försäljning i butik. Denna unika 
kombination av kunnande gör affärsområdet som helhet 
mycket attraktivt för våra kunder då det saknas en tydlig 
konkurrent med motsvarande profil.  
 

Affärsområde CRM 

Affärsområdet har fram till försäljningen i början av 

november 2016 bestått av bolaget Actionbase.  

Actionbase såldes till Avaus Marketing Innovations Oy 

den 2 november 2016 och ingår i koncernens resultat 

fram till försäljningen. 

 

 

 

VERKSAMHETEN 2016 
Förändringar i A-Coms bolagsledning  
I december 2016 efterträddes Mårten Tilosius av 
Andreas Broman som VD i A-Com. Andreas arbetar även 
som VD för dotterbolaget Retail United AB. 

 

 
 

Resultatutveckling 

Koncernen 

Nettoomsättningen uppgick 2016 till 94,9 (95,3) MSEK. 
Byråintäkten uppgick till 66,7 MSEK att jämföra med 70,1 
MSEK motsvarande period föregående år. 

A-Coms rörelsekostnader uppgick under perioden till           
-99,9 (-93,1) MSEK, varav -59,9 (-57,6) MSEK utgjordes av 
personalkostnader. Bolagets enskilt största kostnads-
post utöver personalkostnader var inköp för kunders 
räkning, vilka uppgick till -28,2 (-25,2) MSEK. 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 
5,0 (2,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (2,6) 
MSEK. Årets resultat uppgick till 3,9 (-1,7) MSEK.  

Nettoomsättningen och byråintäkten har minskat under 
2016 jämfört med 2015 vilket framförallt förklaras av att 
affärsområdet CRM endast ingår under 10 månader fram 
till försäljningen av dotterbolaget Actionbase. 
Affärsområde Advertising har däremot haft en ökning av 
nettoomsättningen under året.  

Årets resultat före av- och nedskrivningar är högre än 
föregående år vilket förklaras av försäljningen av 
dotterbolaget Actionbase.  

Resultatet efter skatt uppgick till 3,9 (-1,7) och förklaras 
med en återföring av en tidigare skatteskuld på 2,5 
MSEK.  

Moderbolaget 

Moderbolagets totalresultat på -25,1 (-6,2) MSEK har 
under 2016 belastats med en nedskrivning av aktier i 
dotterbolag på 37,1 (0,0) MSEK och tillförts ett 
koncernbidrag på 14,7 (3,7) MSEK. 

Finansnettot 2016 uppgår till -0,4 (-8,2) MSEK och 
rörelseresultatet till -2,3 (-1,7) MSEK.  

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till     
-15 (0,4) MSEK på grund av en minskning av både 
rörelsekapitalet. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till 13,5 (3,2) MSEK 
vilket beror på försäljning av dotterbolag. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
0,6 (4,5) MSEK vilket uppkommit genom en nyemission. 

Årets kassaflöde uppgick till -0,6 (8,1) MSEK. 
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Finansiell ställning 

Likvida medel uppgick till 8,4 (9,0) MSEK vid utgången av 
räkenskapsåret.  

Vid avyttringen av dotterbolaget Actionbase i början av 
november 2016 tillfördes Bolaget 13,9 MSEK. 

Per den 31 december 2016 uppgick de totala ränte-
bärande skulderna i A-Com till 8,4 (10,5) MSEK i form av 
checkräkningskredit och factoring.  

Checkräkningskrediten, vilken uppgår till 3,1 (3,6) MSEK, 
var per den 31 december 2016 utnyttjad med 0,0 (0,6) 
MSEK. Factoring utnyttjades med 8,4 (9,9) av totalt 
tillgängligt utrymme om 10 MSEK. 

Koncernens egna kapital 

A-Com koncernens eget kapital uppgick per den 31 
december 2016 till 23,7 MSEK att jämföra med 19,2 
MSEK per den 31 december 2015.  

Bolagets skuldsättningsgrad minskade under perioden 
på grund av en ökning av eget kapital samt en minskning 
av skulderna. Skuldsättningsgraden var 0,4 2016 från att 
ha varit 0,6 föregående år.  

Personal  
Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 
räkenskapsåret till 92 (90) personer varav 22 (19) 
kvinnor och 70 (71) män. Antalet anställda uppgick vid 
räkenskapsårets utgång till 69 (98) personer varav 16 
(18) kvinnor och 53 (80) män. 

Investeringar 
Under räkenskapsåret uppgick investeringarna i 
materiella anläggningstillgångar till 0,0 (0,0) MSEK.  

Bemyndigande 
Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid 

ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, 

besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller 

teckningsoptioner. Fullt utnyttjande av bemyndigandet 

motsvarar en utspädningseffekt om högst 10 procent av 

aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. 

UTBLICK 2017 
A-Com, genom Retail United, är specialiserade på 
försäljningsnära kommunikation; retail marketing. 
Försäljningsnära kommunikation är relativt förskonad 
från konjunkturpåverkan men med merparten globala 
kunder verksamma över flera marknader är det vanskligt 
att ge en entydig bild av 2017. Men vi ser ett generellt 
ökat intresse för vår verksamhet och kompetens och 
inledningen av 2017 lovar gott. Befintliga kunder ligger i 
linje med vad vi hoppas och marknaden visar ökad 
efterfrågan.   

Vårt mål under 2017 är att vidareutveckla verksamheten 
i Retail United och leverera lönsamhet på koncernnivå.  

AKTIEN OCH ÄGARNA 
A-Coms aktiekapital uppgick vid årets slut till 
35 425 652,81 kronor fördelat på 3 542 565 281 aktier. 
Kvotvärdet per aktie var 0,01 kronor.  

En aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier har lika 
rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Inga 
begränsningar finns i bolagsordningen avseende överlåt-
barhet av aktier eller rösträtt på stämman.  

A-Com innehar inga egna aktier.  

Det förekommer inga aktieinnehav i Bolaget för 
personals räkning genom pensionsstiftelse eller 
liknande. 

A-Com har kreditavtal i bank vilket kan komma att sägas 
upp vid ett offentligt uppköpserbjudande, vilket kan 
skada Bolagets finansiella ställning.  

Det finns inga avtal som föreskriver ersättningar till 
styrelseledamöter och anställda om dessa säger upp sig, 
sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning 
upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande 
avseende aktier i bolaget. Det finns ej heller några av 
bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra 
begränsningar i rätten att överlåta aktier.  

Styrelse utses på årsstämman för tiden intill nästa 
årsstämma. Det finns inga bestämmelser i A-Coms 
bolagsordning om tillsättande och entledigande av 
styrelseledamöter.  

49,98 procent av aktierna i Bolaget kontrolleras av A-
Coms största aktieägare Arvid Svensson Invest AB. Se 
nedan bolagets 10 största ägare per 2016-12-31. 

 

MODERBOLAGET 
Antalet anställda i moderbolaget uppgick till 2 (3) 

personer den 31 december 2016. Koncernens ledning 

består av två ledande befattningshavare per 31 

december 2016. Moderbolagets risker och 

osäkerhetsfaktorer är indirekt de samma som finns 

beskrivna för koncernen. 

OSÄKERHET OCH RISKHANTERING 
A-Com är genom sin verksamhet utsatt för risker av både 
finansiell karaktär och rörelsekaraktär. A-Coms 
verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och 
inre faktorer, vilka bolaget själv kan påverka i större eller 
mindre omfattning.  

Aktieägare (direkt och via bolag) 2016-12-31 Innehav %

Arvid Svensson Invest AB 1 770 476 288 49,98%

Sandahlsbolagen Sweden AB 643 155 378 18,16%

Danica Pension Försäkrings AB 616 531 404 17,40%

Canada Life International AB 186 431 598 5,26%

Sassa & Co AB 52 907 096 1,49%

Hexiron AB 31 148 000 0,88%

Gustavsson, Stephan 20 310 704 0,57%

Svenska Handelsbanken AB FOR PB 16 784 293 0,47%

Kempross AB 16 760 128 0,47%

Kiar Invest AB 9 622 112 0,27%

Övriga 178 438 280 5,04%

Totalt antal aktier 3 542 565 281 100,00%
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Nyckelpersonsberoende 

Inom A-Com är medarbetarna av väsentlig betydelse. 
Om nyckelpersoner skulle lämna A-Com, skulle detta 
kunna ha en negativ effekt på A-Coms utveckling.  

Beroende av större kunder 

A-Com har idag ett begränsat antal kunder, där två 
kunder står för en stor del av affärsområdets omsättning 
och en stor del av koncernens resultat.  

Finansiering 

A-Coms verksamhet finansieras förutom av egna medel 
även av upplåning från kreditinstitut och fram till 
utgången av 2015 av huvudägare. Som en följd av detta 
är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, 
valuta- och kreditrisker. 

Som framgår under avsnittet Likviditet och finansiering 
har bolagets checkräkningskredit förlängts. 

 

Konjunktur och konkurrens 

En lågkonjunktur kan påverka A-Com negativt i betydan-
de omfattning. Det kan inte uteslutas att konkurrensen 
på marknaden för marknadskommunikation ökar ytter-
ligare i framtiden, vilket kan påverka A-Com negativt.  

För vidare information om risker och riskhantering se 
Not 25. 

ICKE FINANSIELLA RESULTAT-
INDIKATORER 
Ett ansvarsfullt företagande är en viktig del av samhälls-
utvecklingen.  

Vid upphandling av tjänster söker A-Com försäkra sig om 
att gällande lagar och avtal följs genom att ställa krav på 
entreprenörer och underleverantörer. A-Com efterlever i 
sin tur också dessa krav samt följer även de etiska 
riktlinjer koncernens kunder ställer på A-Com. Vidare 
motarbetas diskriminering och osakliga löneskillnader. 

 

 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 

ÅR HÄNDELSE 

FÖRÄNDRING AV TOTALT 
FÖRÄNDRING 

AV 
TOTALT ANTAL 

AKTIEKAPITAL (SEK) AKTIEKAPITAL (SEK) 
ANTALET 

AKTIER 
AKTIER 

2008 Nedsättning -109 985 861,00 85 150 344,00   7 095 862 

2009 Nyemission 141 917 232,00 227 067 576,00 11 826 436 18 922 298 

2009 
Minskning av 
aktiekapital 

-210 037 507,80 17 030 068,20   18 922 298 

2009 Nyemission 21 287 584,40 38 317 653,00 23 652 872 42 575 170 

2010 Nyemission 20 246 424,30 58 564 077,30 22 496 027 65 071 197 

2010 Minskning -24 076 342,89 34 487 734,41   65 071 197 

2010 Nyemission 5 408 162,93 39 895 897,34 10 204 081 75 275 278 

2010 Nyemission 1 968 418,41 41 864 315,75 3 713 997 78 989 275 

2011 Nyemission 288 043,34 42 152 359,09 543 478 79 532 753 

2011 Nyemission  10 442 574,10 52 594 933,19 19 702 970 99 235 723 

2012 
Minskning av 
aktiekapital 

-51 602 575,96 992 357,23   99 235 723 

2012 Aktieemissionen  793 885,76 1 786 242,99 79 388 576 178 624 299 

2012 Nyemission 26 595,74 1 812 838,73 2 659 574 181 283 873 

2013 Nyemission 3 568 502,98 5 381 341,71 356 850 298 538 134 171 

2014 Nyemission 14 204 338,52 19 585 680,23 1 420 433 852 1 958 568 023 

2015 Nyemission 15 839 972,58 35 425 652,81 1 583 997 258 3 542 565 281 

      

 

  



 
A-Com AB (publ) Årsredovisning 7 

 

FLERÅRSÖVERSIKT 

 

 
  

2016 2015 2014 2013 2012

Rapport över totalresultatet för koncernen (MSEK)

Summa rörelseintäkter 101,8 95,7 92,6 107,4 109,2

Byråintäkt 66,7 70,1 68,2 74,8 83,2

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 5,0 2,7 -5,0 -6,7 -16,3

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar 1,9 2,6 -16,8 -9,7 -17,6

Resultat före skatt 1,4 -1,7 -19,1 -12,2 -22,7

Årets resultat 3,9 -1,7 -19,1 -11,8 -24,8

Rapport över finansiel l ställning för koncernen (MSEK)

Goodwill 9,5 16,8 16,8 28,0 39,8

Övriga anläggningstillgångar 0 0,4 6,3 6,8 1,8

Kundfordringar 24,0 23,1 26,0 20,9 35,4

Övriga omsättningstil lgångar 3,6 3,7 3,8 4,4 6,2

Likvida medel 8,4 9,0 0,9 1,7 1,9

SUMMA TILLGÅNGAR 45,5 53,0 53,8 61,8 85,1

Eget kapital hänförligt ti l l  moderbolagets aktieägare 23,7 19,2 5,3 10,3 -8,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjutna skatteskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Långfristiga skulder 0,0 0,0 2,0 12,8 11,1

Kortfristiga skulder 21,8 33,8 46,5 38,7 80,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45,5 53,0 53,8 61,8 85,1

Nyckeltal

Rörelsemarginal  (%) 2,8 3,7 neg neg neg

Vinstmarginal (%) 2,1 neg neg neg neg

Sysselsatt kapital (MSEK) 32,1 29,8 26,2 22,0 45,9

Avkastning på eget kapital (%) 18,2 neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital  (%) 6,2 10,5 neg neg neg

Avkastning på totalt kapital  (%) 3,9 5,5 neg neg neg

Räntetäckningsgrad (ggr) 3,7 1,5 neg neg neg

Skuldsättningsgrad (ggr) 0,4 0,6 3,9 1,1 neg

Soliditet (%) 52,1 36,3 9,8 16,7 neg

Investeringar exkl . förvärv (MSEK) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Antal anställda, genomsnitt 92 89 86 91 100

Byråintäkt per anställd (TSEK) 725 784 789 819 832

Rörelseresultat per anställd (TSEK) 20,7 28,7 -194,4 -105,9 -178,0

Antal aktier vid periodens utgång 3 542 565 281 3 542 565 281 1 958 568 023 538 134 171 181 283 873

Antal aktier, genomsnitt 3 542 565 281 2 001 965 208 1 221 109 900 483 384 536 142 505 965

Resultat per aktie före/efter utspädning (kronor) 0,001 -0,001 -0,02 -0,02 -0,2

Eget kapital per aktie (SEK) 0,007 0,00 0,00 0,02 -0,04

Utdelning per aktie (SEK) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL 

Avkastning på eget kapital 
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansnetto, plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Avkastning på totalt kapital 
Resultat efter finansnetto, plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 

Byråintäkt 
Summan av arvoden, medieprovisioner och påslag på inköp. 

Byråintäkt per anställd 
Byråintäkt dividerad med genomsnittligt antal årsanställda. 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid utgången av perioden dividerat med antal aktier. 

Investeringar exkl.förvärv 
Investeringar i kontorsutrustning, teknisk utrustning samt förbättringsutgifter på annans fastighet. 

Resultat per aktie 
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Räntetäckningsgrad 
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av byråintäkt. 

Rörelseresultat per anställd 
Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt antal årsanställda. 

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 

Soliditet 
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. 

Sysselsatt kapital 
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive avsättningar. 

Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i procent av byråintäkt.
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MODERBOLAGET 
 

Årsstämman har att behandla:      

        

Överkursfond      19 237 327 

Balanserat resultat      152 261 

Årets förlust      -25 101 905 

        

     KRONOR  -5 712 317 

        

Styrelsen föreslår att balanserat resultat och årets förlust överförs i ny räkning. 
 
 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande 
bokslutskommentarer. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 

  

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
, 101 30 Stockholm 

 
 

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN

2016-01-01 2015-01-01
Not 2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning 1 94 861 95 288
Övriga rörelseintäkter 2 6 946 387
Summa rörelseintäkter  3 101 807 95 675

Rörelsens kostnader
Inköp för kunders räkning -28 176 -25 177
Övriga externa kostnader 4, 5 -8 766 -9 738
Personalkostnader 6 -59 885 -57 626
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 7 -3 077 -102
Övriga rörelsekostnader 8 -3 -462
Summa rörelsekostnader -99 907 -93 105

Rörelseresultat 3 1 900 2 570

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 10 21 285
Finansiella kostnader 11 -523 -4 625
Andel i intresseföretags och joint ventures resultat 17 - 83

-502 -4 257

Resultat före skatt 1 398 -1 687

Skatt 12 2 504 11

Årets resultat 3 902 -1 676

Årets övrigt totalresultat 

Årets summa totalresultat 3 902 -1 676

Årets resultat  hänförligt till:
Moderbolagets ägare 3 902 -1 676
Innehav utan bestämmande inflytande -             -             

Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 3 902 -1 676
Innehav utan bestämmande inflytande -             -             

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 13 0,001 -0,001
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 14
Goodwill 9 482 16 767
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 12

9 483 16 779
Materiella anläggningstillgångar 15
Inventarier  17 61
Förbättringsutgifter på annans fastighet - -

17 61
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i joint venture 17 - 108
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 - -
Andra långfristiga fordringar 17 22 256

22 364

Summa anläggningstillgångar 9 522 17 204

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Inköp för kunders räkning 502 756
Kundfordringar 18 23 996 23 137
Skattefordringar 248 897
Övriga fordringar 19 547 559
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 2 321 1 438

27 614 26 787

Likvida medel 25 8 405 9 054

Summa omsättningstillgångar 36 019 35 841

Summa tillgångar 45 541 53 045
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Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 35 426 35 426
Övrigt tillskjutet kapital 527 471 527 471
Balanserat resultat inklusive årets resultat -539 157 -543 662

Summa eget kapital 23 740 19 235

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 21, 25 - -
Uppskjutna skatteskulder 12 - -
Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 21, 25 8 355 9 947
Checkräkningskredit 21, 25 14 571
Förskott från kunder 4 753 5 044
Leverantörsskulder 25 2 601 3 759
Skatteskulder - 2 504
Övriga skulder 23 2 004 3 670
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 4 074 8 315
Summa kortfristiga skulder 21 801 33 810

Summa skulder 21 801 33 810

Summa eget kapital och skulder 45 541 53 045
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Transaktionskostnader redovisade direkt mot eget kapital 2015 avseende nyemission uppgår till 5 (337)tkr. 
 

 

  

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl årets 

resultat Summa

Ingående eget kapital 2015-01-01 19 586 527 471 -541 765 5 292
Årets resultat - - -1 676 -1 676

Årets övriga totalresultat - - - -

Årets summa totalresultat - - -1 676 -1 676
Premiebetalning teckningsoption - - 105 105
Nyemission 15 840 - -326 15 514

Utgående eget kapital 2015-12-31 35 426 527 471 -543 662 19 235

Ingående eget kapital 2016-01-01 35 426 527 471 -543 662 19 235
Årets resultat - - 3 902 3 902

Årets övriga totalresultat - - - -
Årets summa totalresultat - - 3 902 3 902
Premiebetalning teckningsoption - - - -
Nyemission - - 603 603
Utgående eget kapital 2016-12-31 35 426 527 471 -539 157 23 740
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

2016-01-01 2015-01-01

Not 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt¹ 1 398 -1 687

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 -3 676 4 063

Betald skatt 37 69

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -2 241 2 445

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar -9 799 2 926

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder -2 764 -4 959

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 804 412

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -308 -

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -

Investeringar i dotterföretag/intresseföretag 28 - -

Avyttring av dotterföretag 28 13 780 -

Ökning (-)/minskning(+) av finansiella tillgångar 34 3 187

Kassaflöde från investeringsverksamheten 13 506 3 187

Finansieringsverksamheten

Nyemission 603 6 906

Upptagna lån 46 -

Amortering av låneskuld - -2 392

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 649 4 514

Årets kassaflöde -649 8 113

Likvida medel vid periodens ingång 9 054 941

Likvida medel vid periodens utgång 8 405 9 054

¹Varav betalda räntor i koncernen 523 (1 333).
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

2016-01-01 2015-01-01
Not 2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning 1 4 723 4 667
Övriga rörelseintäkter 2 - 23
Summa rörelseintäkter 4 723 4 690

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -3 280 -3 129
Personalkostnader 6 -3 774 -3 238
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 7 - -
Övriga rörelsekostnader - -
Summa rörelsekostnader -7 054 -6 367

Rörelseresultat -2 331 -1 677

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag m.m. 9 -37 107 -4 000
Finansiella intäkter 10 2 277
Finansiella kostnader 11 -366 -4 524

-37 471 -8 247

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 14 700 3 700

14 700 3 700

Resultat före skatt -25 102 -6 224
Skatt 12 - 11

Årets resultat -25 102 -6 213

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET

2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31

Årets resultat -25 102 -6 213

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat -25 102 -6 213
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BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 14
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0

0 0
Materiella anläggningstillgångar 15
Inventarier  0 0

0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 3 000 23 456
Aktier och andelar i andra företag 17 - -

3 000 23 456

Summa anläggningstillgångar 3 000 23 456

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 - -
Fordringar hos koncernföretag 27 35 430 54 166
Skattefordran 234 234
Övriga fordringar 19 2 60
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 165 249

35 831 54 709

Kassa och Bank 9 6 726

Summa omsättningstillgångar 35 840 61 435

Summa tillgångar 38 840 84 891
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital (3 542 565 281 aktier) 35 426 35 426

35 426 35 426
Fritt eget kapital/ansamlad förlust
Överkursfond 19 237 19 237
Balanserat resultat 152 6 370
Årets resultat -25 102 -6 213

-5 713 19 394

Summa eget kapital 29 713 54 820

Avsättningar
Avsättningar för skatter 12 - -
Summa avsättningar 0 0

Långfristiga skulder
Övriga skulder 21, 22 - -
Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 4 -
Checkräkningskredit 22 - -
Skulder till koncernföretag 27 8 002 26 982
Leverantörsskulder 69 332
Övriga skulder 23 272 67
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 780 2 690
Summa kostfristiga skulder 9 127 30 071

Summa skulder 9 127 30 071

Summa eget kapital och skulder 38 840 84 891
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Transaktionskostnader redovisade direkt mot eget kapital avseende nyemission 2015 uppgår till 5 (337) tkr  
 

  

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Totalt eget 

kapital

Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat

Ingående eget kapital 2015-01-01 19 586 19 237 -375 7 082 45 530
Behandling av bolagets vinst - - 7 082 -7 082 -
Årets resultat - - - -6 213 -6 213

Årets övrigt totalresultat - - - - -
Årets totalresultat - - - -6 213 -6 213

Summa förmögenhetsförändringar, exkl.

transaktioner med bolagets ägare - - 7 082 -13 295 -6 213
Nyemission 15 840 - -337 - 15 503

Utgående eget kapital 2015-12-31 35 426 19 237 6 370 -6 213 54 820

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Totalt eget 

kapital

Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat

Ingående eget kapital 2016-01-01 35 426 19 237 6 370 -6 213 54 820
Behandling av bolagets vinst - - -6 213 6 213 -
Årets resultat - - - -25 102 -25 102

Årets övrigt totalresultat - - - - -

Årets totalresultat - - - -25 102 -25 102

Summa förmögenhetsförändringar, exkl.

transaktioner med bolagets ägare - - -6 213 -18 889 -25 102
Nyemission - - -5 - -5

Utgående eget kapital 2016-12-31 35 426 19 237 152 -25 102 29 713
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KASSAFLÖDESANALYSER, MODERBOLAGET

2016-01-01 2015-01-01
Not 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt ¹ -39 802 -6 224
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 37 107 344
Betald skatt - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -2 695 -5 880

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar 16 927 1 646
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder -20 948 2 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 716 -1 668

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -
Avyttring av finansiella tillgångar - 3 187
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 3 187

Finansieringsverksamheten
Nyemission² -5 6 801
Upptagna lån 4 -
Amortering av låneskuld - -1 596
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 5 205

Årets kassaflöde -6 717 6 724
Likvida medel vid periodens ingång 6 726 2
Likvida medel vid periodens utgång 9 6 726

¹  Varav betalda räntor i moderbolaget 47 (831). 
2 Transaktionskostnad vid kvittningsemission år 2015 -5 ( -337) tkr
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REDOVISNINGSPRINCIPER   

ÖVERENSSTÄMMELSE MED 
NORMGIVNING OCH LAG  
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de 

International Financial Reporting Standard (IFRS) utgivna 

av International Accounting Standards Board (IASB) samt 

tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee 

sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moder-

bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 

koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 

”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser 

som förekommer mellan moderbolagets och koncernens 

principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att 

tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och 

Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR VID 
UPPRÄTTANDE AV MODER-
BOLAGETS OCH KONCERNENS 
FINANSIELLA RAPPORTER 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 

även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och 

för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna 

presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte 

annat anges, är avrundade till närmaste tusental.  

 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 

anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde.  

 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 

IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 

uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 

tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 

redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 

kostnader. Uppskattningarna och antagandena är 

baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 

faktorer som under rådande förhållanden synes vara 

rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 

antaganden används sedan för att bedöma de redovisade 

värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår 

tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från 

dessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningarna och antagandena ses över 

regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 

period ändringen görs om ändringen endast påverkat 

denna period, eller i den period ändringen görs och 

framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 

period och framtida perioder.  

 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen 

har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 

presenteras till koncernens finansiella rapporter, om inte 

annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper 

har tillämpats konsekvent på rapportering och 

konsolidering av moderbolag och dotterföretag.  

 

BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Koncernen har under året sålt dotterbolaget Actionbase. 

Actionbase var inte verksamt inom retail marketing, vilket 

utgör den verksamhet som A-Com är helt inriktat på. 

Actionbase verksamhet var av mindre betydelse för 

koncernen både verksamhetsmässigt och avseende 

bidrag till resultat och kassaflöden. Bedömningen har 

därför gjorts att Actionbase verksamhet inte utgjorde en 

självständig väsentlig rörelsegren för koncernen. 

Actionbase redovisas med anledning därav inte som 

avvecklad verksamhet på en rad i koncernens rapport för 

totalresultat utan inkluderas på sedvanligt sätt i 

redovisade intäkter och kostnader fram till 

avyttringsdagen. 

 

ÄNDRADE OCH NYA 
REDOVISNINGSSTANDARDER 
Ändringar av IFRS med tillämpning från och med  2016 har 

inte haft någon väsentlig effekt på koncernens 

redovisning.  

 

IFRS15 intäkter från avtal med kunder ersätter från och 

med 2018 existerande IFRS relaterade till 

intäktsredovisning, såsom IAS 18 Intäkter. Bolaget 

planerar inte att förtidstillämpa IFRS 15. IFRS 15 baseras 

på att intäkt redovisas när kontroll över vara eller tjänst 

överförs till kunden, vilket skiljer sig från existerande bas 

i överföring av risker och förmåner. IFRS 15 inför nya sätt 

att fastställa hur och när intäkter ska redovisas, vilket 

innebär nya tankesätt jämfört med hur intäkter redovisas 

idag. Vad denna ändring kan ha för beloppsmässiga 

effekter har ännu inte kunnat uppskattas. 

 

Ett antal ytterligare nya eller ändrade standarder och 

tolkningsuttalanden träder i kraft under 2017 eller senare 

och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa 

finansiella rapporter. 
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RÖRELSESEGMENTRAPPORTERING 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 

verksamhet från vilken den kan generera intäkter och 

ådra sig kostnader och för vilka det finns fristående 

finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments 

resultat följs vidare upp av företagets högste 

verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet 

samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet.  

 

KLASSIFICERING MM  
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i 

moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt av 

belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer 

än tolv månader räknat från balansdagen. 

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i 

moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt av 

belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 

månader räknat från balansdagen. 

 

KONSOLIDERINGSPRINCIPER 
Dotterföretag 

Dotterföretag är företag som står under ett 

bestämmande inflytande från A-Com AB. Bestämmande 

inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma 

ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att 

erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett 

bestämmande inflytande föreligger, skall potentiella 

röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas 

eller konverteras beaktas.  

 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. 

Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag 

betraktas som en transaktion varigenom koncernen 

indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 

dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 

värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 

tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav 

utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med 

undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till 

emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, 

som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. 

 

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt 

innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde 

på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det 

verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 

skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som 

goodwill. När skillnaden är negativ, sk förvärv till lågt pris 

redovisas denna direkt i årets resultat. 

 

Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar 

inte betalningar som avser reglering av tidigare 

affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas 

vanligtvis i resultatet. 

 

Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid 

förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen 

är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen 

omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För 

övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid 

varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets 

resultat. 

 

I de fall förvärvet inte avser 100% av dotterföretaget 

uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det 

finns två alternativ att redovisa innehav utan 

bestämmande inflytande. Dessa två alternativ är att 

redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av 

proportionella nettotillgångar alternativt att innehav utan 

bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, 

vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande 

har andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att 

redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras 

förvärv för förvärv.  

 

Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag 

då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare 

innehav värderas till verkligt värde och värdeföränd-

ringen redovisas i årets resultat. 

 

Avyttringar som leder till att bestämmande inflytande 

förloras men där det finns ett kvarstående innehav 

värderas detta innehav till verkligt värde och 

värdeförändringen redovisas i årets resultat. 

 

 

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i 

koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 

till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. 

Samtliga dotterföretag i koncernen har samma 

räkenskapsår.  

 

Förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande 

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande 

redovisas som en transaktion inom eget kapital, d v s 

mellan moderbolagets ägare (inom balanserade 

vinstmedel) och innehav utan bestämmande inflytande. 

Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. 

Förändringen av innehav utan bestämmande inflytande 

baseras på dess proportionella andel av nettotillgångar. 

 

Försäljning till innehav utan 
bestämmande inflytande 

Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där 

bestämmande inflytande kvarstår, redovisas som en 

transaktion inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets 
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ägare och innehav utan bestämmande inflytande. 

Skillnaden mellan erhållen likvid och innehav utan 

bestämmande inflytandes proportionella andel av 

förvärvade nettotillgångar redovisas under balanserade 

vinstmedel. 

 

Transaktioner som ska elimineras vid 
konsolidering 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 

kostnader och orealiserade vinster och förluster som 

uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 

koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet 

av koncernredovisningen. 

 

UTLÄNDSK VALUTA 
Transaktioner i utländsk valuta 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 

funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 

transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de 

primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin 

verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk 

valuta räknas om till den funktionella valutan till den 

valutakurs som föreligger på balansdagen. 

Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 

redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och 

skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden 

omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.  

 

INTÄKTER 
Nettoomsättningen omfattar arvoden för utförda tjänster 

samt fakturerade utlägg för kunders räkning. Utförda men 

ej fakturerade tjänster redovisas i rapport över finansiell 

ställning som upplupen intäkt. Ofakturerade utlägg för 

kunders räkning redovisas i rapport över finansiell 

ställning under posten ”Inköp för kunders räkning”. 

 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter 

på bankmedel och fordringar, räntekostnader på lån, 

orealiserade och realiserade vinster på finansiella 

placeringar. Ränteintäkter på fordringar och 

räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som 

gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och 

utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden 

blir lika med det redovisade värdet av fordran eller 

skulden.  

 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen 

i enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella instrument 

som redovisas i rapport över finansiell ställning inkluderar 

på tillgångssidan andra långfristiga värdepappersinnehav 

,likvida medel, kundfordringar och lånefordringar. Bland 

skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och 

låneskulder. 

Finansiella instrument redovisas initialt till 

anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga 

värde med tillägg för transaktionskostnader för alla 

finansiella instrument förutom avseende de som tillhör 

kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt 

värde via resultatet vilka redovisas till verkligt värde 

exklusive transaktionskostnader. Redovisningen sker 

därefter beroende av hur de klassificerats enligt nedan. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport 

över finansiell ställning när bolaget blir part enligt 

instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas 

upp i rapport över finansiell ställning när faktura har 

skickats. Skuld tas upp i rapport över finansiell ställning 

när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 

föreligger att betala, även om faktura ännu inte har 

mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura har 

mottagits. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar 

redovisas på affärsdagen. Vid varje rapporttillfälle 

utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer 

på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella 

tillgångar är i behov av nedskrivning. 

 

En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell 

ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller 

eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma 

gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld 

tas bort från rapport över finansiell ställning när 

förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.  

 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 

redovisas med ett nettobelopp i rapport över finansiell 

ställning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta 

beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera 

posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera 

tillgången och reglera skulden. 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas 

 Denna kategori består av aktier och andelar. Tillgångar i 

denna kategori värderas enligt nivå 3, dvs utifrån indata 

som inte är observerbara på marknaden. 

Lånefordringar och kundfordringar 

”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella 

tillgångar med fasta betalningar eller med betalningar 
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som går att fastställa, och som inte är noterade på en 

aktiv marknad.  

 

Fordringarna uppkommer då företag tillhandahåller 

pengar och tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att 

idka handel i fordringsrätterna. Kategorin innefattar även 

förvärvade fordringar. Tillgångar i denna kategori 

värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 

anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som 

beräknades vid anskaffningstidpunkten. 

 

Andra finansiella skulder 

Denna kategori innefattar finansiella skulder som inte 

innehas för handel. Lån värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bedöms 

utifrån den effektiva ränta som beräknades när skulden 

togs upp. Det innebär att över- och undervärden, liksom 

direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens 

löptid. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och 

värderas utan diskontering till nominellt belopp.  

 

Likvida medel 

Likvida medel klassificeras som lånefordringar. Likvida 

medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 

tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut.  

Likvida medel värderas till verkligt värde.  

 

Långfristiga fordringar och övriga 
fordringar 

Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är 

fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller 

pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. 

Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år 

utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare, 

övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin 

lånefordringar och kundfordringar. 

 

Kundfordringar 

Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar 

och kundfordringar. Kundfordringar redovisas till det 

belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra 

fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans 

förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till 

nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av 

kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.  

 

Skulder 

Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket 

innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp 

inklusive transaktionskostnader. Efter anskaffningstid-

punkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde 

enligt effektivräntemetoden. Verkligt värde för finansiella 

skulder baseras på framtida kassaflöden av kapitalbelopp 

och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta på 

balansdagen. Långfristiga skulder har en förväntad löptid 

längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare 

än ett år.  

 

Utgivna konvertibla skuldebrev 

Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom 

att motparten utnyttjar sin option att konvertera 

fordringsrätten till aktier och redovisas som ett 

sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en 

skulddel och en egetkapitaldel. Värdet på egetkapitalin-

strumentet beräknas som skillnaden mellan emissions-

likviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det 

verkliga värdet av den finansiella skulden vid 

emissionstidpunkten. Transaktionskostnader i samband 

med emission av ett sammansatt finansiellt instrument 

skall fördelas på skulddelen och egetkapitaldelen 

proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas. 

Verkligt värde på balansdagen för skulddelen i konvertibla 

skuldebrev beräknas baserat på framtida kassaflöden av 

kapitalbelopp och ränta diskonterad till aktuell 

marknadsränta hos liknande skulder utan 

konverteringsrätt. Räntekostnaden redovisas i årets 

resultat och beräknas med effektivräntemetoden. 

 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra 

finansiella skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad 

löptid och värderas utan diskontering till nominellt 

belopp. 

 

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Ägda tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 

rapport över finansiell ställning om det är sannolikt att 

framtida ekonomiska fördelar kommer att komma 

bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 

direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats 

och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med 

anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader 

som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans 

och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och 

juristtjänster. Redovisningsprinciper för av- och 

nedskrivningar framgår nedan. 
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Materiella anläggningstillgångar, består företrädesvis av 

kontorsutrustning och teknisk utrustning samt 

förbättringsutgifter i annans fastighet. 

 

Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-

tillgång tas bort ur rapport över finansiell ställning vid 

utrangering eller avyttring eller när inga framtida 

ekonomiska fördelar väntas från användning eller 

utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som 

uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 

utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 

tillgångens redovisade värde medavdrag för direkta 

försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som 

övrig rörelseintäkt/kostnad. 

 

 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast 

om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 

som är förknippade med tillgången kommer att komma 

företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 

redovisas som kostnad i den period de uppkommer. En 

tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om 

utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller 

delar därav. 

 

Avskrivningsprinciper 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 

anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. 

Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens 

nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i årets 

resultat. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas:  Nyttjandeperiod 

 Inventarier  3–5 år 

 Datorer skrivs av direkt. 

 Förbättringsutgift på annans fastighet  Kontraktens 

 löptid 

 Övriga immateriella anläggningstillgångar  3–7 år 

 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Goodwill 

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 

ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till 

kassagenererande enheter och skrivs inte av utan testas 

årligen för nedskrivningsbehov (se avsnittet 

Nedskrivningar).  

 

Övriga immateriella tillgångar 

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget 

är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt 

genererad goodwill och varumärken redovisas i årets 

resultat som kostnad då de uppkommer. 

 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella 

tillgångar redovisas som en tillgång i rapport över 

finansiell ställning endast då de ökar de framtida 

ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till 

vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de 

uppkommer. 

 

NEDSKRIVNINGAR 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas 

vid varje balansdag för att bedöma om det finns 

indikation på nedskrivningsbehov. Om någon indikation 

på nedskrivning finns beräknas tillgångens 

återvinningsvärde. 

 

För goodwill och immateriella tillgångar som ännu ej är 

färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet vid 

indikation på nedskrivningsbehov och vid 

räkenskapsårets utgång.  

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 

kassaflöden till en enskild tillgång ska vid prövning av 

nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den lägsta 

nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende 

kassaflöden (en så kallad kassagenererande enhet). En 

nedskrivning redovisas när en tillgångs eller 

kassagenererande enhets redovisade värde överstiger 

återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar årets 

resultat.  

 

Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en 

kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i 

första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 

nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten 

(grupp av enheter). 

 

Beräkning av återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna 

investeringar som hålles till förfall och lånefordringar och 

kundfordringar vilka redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida 

kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som 

gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar 

med en kort löptid diskonteras inte.  

 

Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av 

verkligt värde minus försäljningskostnader och 

nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet 

diskonteras framtida kassaflöden med en 

diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk 

som är förknippad med den specifika tillgången. För en 
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tillgång som inte genererar kassaflöden som är 

väsentligen oberoende av andra tillgångar så beräknas 

återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till 

vilken tillgången hör. 

 

 

Återföring av nedskrivningar 

Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller 

lånefordringar och kundfordringar som redovisas till 

upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning 

av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en 

händelse som inträffat efter det att nedskrivningen 

gjordes. Nedskrivningar på goodwill återförs inte. 

Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det har 

skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 

beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning 

återförs endast till den utsträckning tillgångens 

redovisade värde efter återföring inte överstiger det 

redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon 

nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de 

avskrivningar som då skulle ha gjorts. 

 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Avgiftsbestämda planer 

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 

redovisas som en kostnad i årets resultat när de uppstår. 

Koncernen har endast avgiftsbaserade pensioner. 

Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp 

som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. 

Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att 

beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga 

möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. 

Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de 

inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader 

efter utgången av den period under vilken de anställda 

utför de relaterade tjänsterna. 

 

 

Kortfristiga ersättningar 

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 

diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade 

tjänsterna erhålls. 

 

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för 

vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en 

gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra 

sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från 

anställda och förpliktelser kan beräknas tillförlitligt. 

 

EGET KAPITAL 
Övrigt tillskjutet kapital 

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna.  

 

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat  

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår 

intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess 

dotterföretag. 

 

SKATTER 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 

skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då 

underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat 

eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande 

skatteeffekt redovisas i eget kapital.  

 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 

avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser 

som är beslutade eller i praktiken beslutade per 

balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt 

hänförlig till tidigare perioder.  

 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-

metoden med utgångspunkt i temporära skillnader 

mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 

och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte; 

för temporär skillnad som uppkommit vid första 

redovisningen av goodwill, första redovisningen av 

tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid 

tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig 

redovisat eller skattepliktigt resultat, vidare beaktas inte 

heller temporära skillnader hänförliga till andelar i 

dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom 

överskådlig framtid. Värdering av uppskjuten skatt 

baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller 

skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 

skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i 

praktiken beslutade per balansdagen.  

 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 

temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 

endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 

kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 

reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 

utnyttjas.  

 

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer 

vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när 

utdelningen redovisas som en skuld. 
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De underliggande kommanditbolagen i koncernen är inte 

enskilda skattesubjekt utan resultatet beskattas i 

ägarbolagen. A-Coms andel av den totala skatten 

beräknas som 22 procent på A-Coms andel av 

kommanditbolagets skattepliktiga inkomst. 

 

 

LEASING 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen 

som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing 

föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna 

som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är 

överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga 

om operationell leasing. Operationell leasing innebär att 

leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med 

utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från 

vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. 

Samtliga leasingavtal i koncernen redovisas som 

operationella eftersom finansiell leasing endast 

förekommer i oväsentlig omfattning. 

 

EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt 

åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 

förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 

framtida händelser eller när det finns ett åtagande som 

inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 

det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 

krävas. 

 

MODERBOLAGETS SÄTE M.M. 
A-Com AB har sitt säte i Stockholm med adress Box 533, 

101 30 Stockholm, Sverige. Besöksadress Kungsgatan 37. 

Bolagets organisationsnummer är 556291-2807. 

 

MODERBOLAGETS 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 

årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2. Redovisning för 

juridisk person. Även av Rådets för finansiell rapportering 

utgivna uttalanden gällande för noterade företag 

tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i 

årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa 

samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt 

detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och 

med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 

beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag 

och tillägg som skall göras från IFRS. 

 

 

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade 

jämfört med årsredovisningen för 2015. 

 I övrigt hänvisas till ändrade redovisningsprinciper för 

koncernen ovan.  

 

SKILLNADER MELLAN KONCERNENS 
OCH MODERBOLAGETS 
REDOVISNINGSPRINCIPER  
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 

redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 

redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 

konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 

moderbolagets finansiella rapporter. 

 

KLASSIFICERING OCH 
UPPSTÄLLNINGSFORMER 
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en 

rapport över totalresultat, där för koncernen dessa två 

rapporter tillsammans utgör en rapport över 

totalresultat. Vidare används för moderbolaget 

benämningarna balansräkning respektive 

kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen har 

titlarna rapport över finansiell ställning respektive 

rapport över kassaflöden. Resultaträkning och 

balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt 

årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över 

totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital 

och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av 

finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över 

kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som 

gör sig gällande i moderbolagets resultat- och 

balansräkningar utgörs främst av redovisning av eget 

kapital. 

 

DOTTERFÖRETAG 
Anticiperad utdelning från dotterföretag redovisas i de 

fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om 

utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut 

om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat 

sina finansiella rapporter. Moderbolaget redovisar 

utdelning från dotterföretag som intäkt i årets resultat. 

 

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt 

anskaffningsvärdemetoden 

 

Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det 

redovisade värdet för innehav i dotterföretag I 

koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter 

hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa 

uppkommer. 
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Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten 

av att köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella 

förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar 

anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas 

villkorade köpeskillingar till verkligt värde med 

värdeförändringar över resultatet. 

 

Förvärv till lågt pris som motsvarar framtida förväntade 

förluster och kostnader upplöses under de förväntade 

perioderna då förlusterna och kostnader uppkommer. 

Förvärv till lågt pris som uppkommer av andra orsaker 

redovisas som avsättning till den del den inte överstiger 

verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära 

tillgångar. Den del som överstiger detta värde intäktsförs 

omedelbart. Den del som inte överstiger verkligt värde på 

förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar 

intäktsförs på ett systematiskt sätt över en period som 

beräknas som kvarvarande vägd genomsnittlig 

nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara 

tillgångarna som är avskrivningsbara. I 

koncernredovisningen redovisas förvärv till lågt pris 

direkt i resultatet. 

 

LEASADE TILLGÅNGAR 
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt 

reglerna för operationell leasing. 

 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Med anledning av sambandet mellan redovisning och 

beskattning tillämpas inte IAS 39 i moderbolaget. 

 

EGET KAPITAL 
Bundna fonder 

Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. 

 

Överkursfond 

När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna 

ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp 

motsvarande det erhållna beloppet utöver kvotvärdet på 

aktierna föras till överkursfond. Avsättningar till 

överkursfond redovisas som fritt kapital. 

 

Balanserade vinstmedel 

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en 

eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med 

årets resultat fritt eget kapital, det vill säga det belopp 

som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 

 

 

 

KONCERNBIDRAG OCH 
AKTIEÄGARTILLSKOTT FÖR 
JURIDISKA PERSONER 
 

Bolaget redovisar koncernbidrag som bokslutsdisposition 

enligt alternativregeln RFR 2.  

 

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, 
i den mån nedskrivning ej erfordras.  
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NOTER 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 

 

Not 1 Intäkternas fördelning

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Not 3 Rapportering för segment

Not 4 Leasingavgifter

Not 5 Arvoden till revisorer

Not 6 Personal

Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag mm

Not 10 Finansiella intäkter

Not 11 Finansiella kostnader

Not 12 Skatt

Not 13 Resultat per aktie

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

Not 15 Materiella anläggningstillgångar

Not 16 Andelar i koncernföretag

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar

Not 18 Kundfordringar

Not 19 Övriga fordringar

Not 20 Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter

Not 21 Räntebärande skulder

Not 22 Checkräkningskredit och skulder till kreditinstitut

Not 23 Övriga skulder

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 25 Risker och riskhantering samt finansiella tillgångar och skulder

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 27 Närstående

Not 28 Kassaflödesanalys

Not 29 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Not 30 Händelser efter räkenskapsårets utgång

Not 31 Disposition av årets resultatet
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Internpris mellan koncernens olika segment är satt utifrån marknadsmässiga priser. I segmentens resultat har inkluderats 
direkt hänförbara poster samt poster som på ett tillförlitligt sätt har kunnat fördelas.  
 
AFFÄRSOMRÅDEN 
Affärsområden utgör koncernens segment. Koncernen består av följande affärsområden; 
 
Advertising:  Marknads & försäljningsstöd, Varumärkesstrategi, verksamhetskonsulting, marknadsanalys, 

varumärkestracking, reklamkonsument-/företag, design, produktion, event/sponsringsstöd 
CRM:  Databasanalys, analytisk CRM, relationsmarknadsföring 
 
MODERBOLAGETS SEGMENTSREDOVISNING 
Merparten av moderbolagets tjänster avser koncerninterna tjänster. Omsättningen hänför sig inte till något specifikt 
affärsområde.  
  

NOT 1 - INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

NETTOOMSÄTTNING

Tjänsteuppdrag 94 861 95 288 - -

Management fee och övrigt - - 4 723 4 667

Totalt 94 861 95 288 4 723 4 667

NOT 2 - ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Försäljning av dotterbolag 6 764 - - -

Valutakursvinster 182 387 - 23

Övriga rörelseintäkter - - - -

Totalt 6 946 387 0 23

NOT 3 - RAPPORTERING FÖR SEGMENT
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AFFÄRSOMRÅDEN  

 
 
Koncernen har under 2016 genererat intäkter från en kund på totalt 37 (45) MSEK. Dessa intäkter redovisas i 
rörelsesegmentet Advertising. 
 
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG (MODERBOLAGET) 
A-Com AB:s huvudsakliga verksamhet är koncernledning och förvaltning av koncernens bolag. Bolaget tillhandahåller även 

vissa administrativa tjänster för de operativa bolagen. Under räkenskapsåret uppgick försäljning till andra koncernföretag 

till 4 723 (4 545) medan inköp från andra koncernföretag uppgick till 0 (0). 

 

 

 

 
 

Advertising CRM

Centrala 

funktioner 

samt 

elimineringar Summa

Intäkter 2016 2016 2016 2016

Extern försäljning 73 074 21 786 1 94 861

Intern försäljning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 182 6 764 0 6 946

Summa rörelseintäkter 73 256 28 550 1 101 807

Summa byråintäkt
1

45 540 21 144 1 66 685

Avskrivningar och nedskrivningar -3 044 -33 0 -3 077

Summa rörelseresultat -1 894 8 157 -4 363 1 900

Finansiella intäkter 122 249 -350 21

Finansiella kostnader -406 -71 -46 -523

Resultat före skatt -2 178 8 335 -4 759 1 398

Advertising CRM

Centrala 

funktioner 

samt 

elimineringar Summa

Intäkter 2015 2015 2015 2015

Extern försäljning 69 321 25 845 122 95 288

Intern försäljning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 364 0 23 387

Summa rörelseintäkter 69 685 25 845 145 95 675

Summa byråintäkt
1

44 781 25 208 122 70 111

Avskrivningar och nedskrivningar -2 477 -407 2 782 -102

Summa rörelseresultat 1 926 -443 1 087 2 570

Finansiella intäkter 201 208 -41 368

Finansiella kostnader -435 -67 -4 123 -4 625

Resultat före skatt 1 692 -302 -3 077 -1 687

1Byråintäkt definieras som summan av arvoden, mediaprovision och påslag på inköp.
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Avtalen har tecknats på marknadsmässiga villkor och med normala löptider. Indexklausuler finns i hyresavtalen. Avtalade 
leasingavgifter och hyror fördelar sig enligt nedan: 

        

    Koncernen       Moderbolaget   

  2016   2015   2016   2015 

Inom ett år 2480   3641   7   140 

2-5 år 731   4476   -   273 

Därefter -   -   -   - 

Totalt 3211   8117   7   413 

        

        

        

        

        

 

 
 
Arvoden för revisionsuppdrag avser granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. 
 
 

 

 
 
Antalet anställda vid utgången av året uppgick till 69 (98) personer. I Danmark har koncernen i medelantal 11 (11) personer 
anställda, varav 1 (2) kvinnor. I Estland har koncernen i medelantal 1 (1) person anställd, varav 1 (0) kvinnor. I Norge har 
koncernen i medelantal 9 (9) personer anställda, varav 1 (2) kvinnor. I Finland har koncernen i medelantal 2 (1) person 
anställd, varav 0 (0) kvinnor. I Sverige har koncernen i medelantal 69 (68) personer anställda, varav 19 (15) kvinnor.  
 

 
 
I gruppen Övriga ledande befattningshavare ingår verkställande direktör, CFO.  
 
I nedanstående tabeller definieras löner och ersättningar som det som har kommit de anställda tillgodo i form av lön, arvode, 
provision och semesterersättning, också förändringar i semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar.  I 
moderbolaget finns 2 ledande befattningshavare och i koncernen totalt 4 fram till försäljningen av Actionbase i början av 
november, därefter 3 st. 
 
 

2016 2015 2016 2015

KPMG

Revisionsuppdrag 330 360 330 360

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 16 30 16 30

Skatterådgivning - - - -

Andra uppdrag 60 60 60 60

Totalt 406 450 406 450

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2016 2015 2016 2015

Kvinnor 22 19 3 3

Män 70 71 0 0

Totalt 92 90 3 3

Koncernen Moderbolaget

KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN (ANDEL KVINNOR) 2016 2015 2016 2015

     Styrelse 0% 0% 0% 0%

     Övriga ledande befattningshavare 25% 25% 50% 50%

NOT 4 - LEASINGAVGIFTER 

NOT 5 - ARVODEN TILL REVISORER 

NOT 6 - PERSONAL 
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ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH KONCERNLEDNING 
 

 
 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode 
enligt årsstämmans beslut. Det årliga styrelsearvodet 1 
fastställdes enligt årsstämmans beslut till 450 (450), härav 
utgör 250 (250) arvode till styrelsens ordförande och 200 
(200) till övriga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande 
Johan Hessius har erhållit 250 (250) i arvode, 
styrelseledamöterna Rikard Svensson 100 (100), Lars 
Söderkvist 100 (100).  
 
UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG 
Ledande befattningshavare har marknadsmässiga 
anställningsvillkor och 3 månaders ömsesidig 
uppsägningstid alternativt enligt lag.  
 
FINANSIELLA INSTRUMENT 
Utöver det konvertibelprogram som avslutades och 
betalades i maj 2015 som riktats till anställda i koncernen  
 
 

 
 
finns inga incitamentsprogram baserade på finansiella 
instrument. 2015 togs ett teckningsoptionsprogram fram 
till ledande befattningshavare i Retail United AB. 
Teckningsoptionerna har tecknats till marknadsmässiga 
villkor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

                                                           
1 Från årsstämma till årsstämma 

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Löner och andra ersättningar

Styrelse och ledande befattningshavare 3 365 3 442 1 481 1 499

Övriga anställda 39 666 36 075 1 042 963

43 031 39 517 2 523 2 462

Sociala avgifter enligt lag och avtal 11 208 12 673 799 771

Pensionskostnader

Styrelse och ledande befattningshavare 716 675 241 104

Övriga anställda 2 544 2 740 127 92

3 259 3 415 368 196

Totala löner och ersättningar, pensions-

kostnader och sociala avgifter 57 498 55 605 3 690 3 429

Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions- Finansiella Övriga 

2016 styrelsearvode ersättning förmåner kostnad instrument ersättning Totalt

Styrelsens ordförande, Johan Hessius 250 - - - - - 250

Övriga ledamöter i  styrelsen 200 - - - - - 200

Verkstäl lande direktören, Mårten Tilosius 185 250 - 134 - - 569

Verkstäl lande direktören, Andreas Broman - - - - - - -

Övrig ledande befattningshavare 596 - - 107 - - 703

Totalt 1 231 250 - 241 - - 1 722

Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions- Finansiella Övriga 

2015 styrelsearvode ersättning förmåner kostnad instrument ersättning Totalt

Styrelsens ordförande, Johan Hessius 250 - - - - - 250

Övriga ledamöter i  styrelsen 200 - - - - - 200

Verkstäl lande direktören, Mårten Tilosius 202 - - 5 - - 207

Övrig ledande befattningshavare 847 - - 99 - - 946

Totalt 1 499 - - 104 - - 1 603
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   Koncernen       Moderbolaget   

  2016   2015   2016   2015 

Övriga immateriella anläggningstillgångar -10   -12   -   - 

Inventarier -67   -90   -   - 

Nedskrivning av goodwill -3 000  -  -  - 

Totalt -3 077   -102   0   0 
 

          

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar - - - -

Försäljning/likvidation av dotterbolag - - - -

Valutakursförluster -3 -450 - -

Övriga kostnader - -12 - -

Totalt -3 -462 0 0

2016 2015

Nedskrivning av aktier i A-Com Support Group AB -37 107 -4 000

Totalt -37 107 -4 000

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter på banktillgodohavande - 8 - 8

Ränteintäkter koncernföretag - - - -

Utdelning aktier - 267 - 267

Övriga ränteintäkter 21 10 2 2

Totalt 21 285 2 277

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Räntekostnader finansiella skulder -176 -1 699 - -1 426

Räntekostnader på leverantörsskulder -6 -9 - -

Räntekostnader koncernföretag - - -319 -401

Resultat vid försäljning av värdepappersinnehav - -2 673 - -2 673

Övriga finansiella kostnader - - - -

Övriga räntekostnader -341 -244 -47 -24

Totalt -523 -4 625 -366 -4 524

NOT 7 - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

NOT 8 - ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

NOT 9 - RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG M.M.

NOT 10 - FINANSIELLA INTÄKTER 

NOT 11 - FINANSIELLA KOSTNADER
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AKTIVERING AV UNDERSKOTTSAVDRAG 
Underskottsavdragen har i koncernens balansräkning åsatts ett värde om 0 (0). 
 
Det har kommit till bolagets kännedom att det har skett ägarförändringar inom bolagets aktieägarkrets som skulle kunna medföra att 
underskottsavdragens storlek per 2016-12-31 uppgår till ett väsentligt lägre belopp än vad som angivits ovan. Ett öppet yrkande angående 
detta har lämnats i deklaration men Skatteverket har inte återkommit med en justering av förlustavdraget. 
 

 

  

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Aktuell skattekostnad

Periodens skattekostnad 2 504 - - -

Justering av skatt hänförlig till tidigare år - - - -

2 504 0 - -

Uppskjuten skattekostnad(-)/ skatteintäkt (+)

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader - 11 - 11

0 11 0 11

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen/moderbolaget 2 504 11 0 11

Koncernen Moderbolaget

Avstämning av effektiv skatt 2016 Belopp 2015 Belopp 2016 Belopp 2015 Belopp

Resultat före skatt 1 398 -1 687 -25 102 -6 224

Skatt enligt gällande skattesats i Sverige -22,0% -308 22,0% 371 22,0% 5 523 22,0% 1 369

Ej avdragsgilla kostnader -76,8% -1 073 -64,5% -1 089 -32,5% -8 169 -23,9% -1 487

Ej skattepliktiga intäkter 184,0% 2 573 0,0% - - - - -

Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet 0,1% 1 40,7% 686 0,0% 1 1,2% 74

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av

uppskjuten skatt -391,3% -5 470 -3,3% -56 - - -

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 189,2% 2 645 4,4% 74 10,5% 2 645 0,7% 45

Koncerngoodwill ej avdragsgill 0,0% - 0,0% - - - - -

Eliminering internvinst utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 114,0% 1 594 0,0% - - - - -

Omvärdering av skatteskuld 179,1% 2 504

Övrigt 2,7% 38 1,4% 25 - - 0,1% 10

Redovisad effektiv skatt 179,0% 2 504 0,7% 11 0,0% 0 0,1% 11

REDOVISAD I RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

Sverige Sverige

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Underskottsavdrag 250 956 243 733 224 329 236 342

Skattesats 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

Skatt 55 210 53 621 49 352 51 995

RÖRELSEN I TEMPORÄRA SKILLNADER FRAMGÅR NEDAN:

KONCERNEN 2016

Ingående balans 

2016-01-01

Redovisat över 

totalresultat

Redovisat direkt mot 

eget kapital

Utgående balans                  

2016-12-31

Räntebärande skulder konvertibler 0 0 - 0

0 0 0 0

KONCERNEN 2015

Ingående balans 

2015-01-01

Redovisat över 

totalresultat

Redovisat direkt mot 

eget kapital

Utgående balans                  

2015-12-31

Räntebärande skulder konvertibler -11 11 - 0

-11 11 0 0

MODERBOLAGET 2016

Ingående balans 

2016-01-01

Redovisat över 

totalresultat

Redovisat direkt mot 

eget kapital

Utgående balans                 

2016-12-31 

Räntebärande skulder konvertibler 0 0 - 0

0 0 0 0

MODERBOLAGET 2015

Ingående balans 

2015-01-01

Redovisat över 

totalresultat

Redovisat direkt mot 

eget kapital

Utgående balans                 

2015-12-31 

Räntebärande skulder konvertibler -11 11 - 0

-11 11 0 0

NOT 12 - SKATT 
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RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING 
Beräkningen av resultat per aktie för 2016 0,001 (-0,001) har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare uppgående till 3 902 (-1 676) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under 2016 uppgående till  
3 542 565 281 (2 001 965 208).   
 

A-Com utför prövningen av goodwillvärdena på affärsområdesnivå. Prövningen av redovisade goodwillvärden har baserats 

på diskonterade framtida kassaflöden. 

 

 
 
Nedskrivningsprövning avseende immateriella rättigheter och goodwill baseras på genomförd beräkning av nyttjandevärde. 
Detta bygger på kassaflödesprognoser för totalt 20 (20) år baserat på budget för 2017 samt antaganden om utveckling för 
nästkommande fyra år framåt samt därefter en antagen årligen tillväxttakt om 2 (2) procent. De prognostiserade kassaflödena 
har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta om 11,6 (11,4) procent efter skatt. 
 
De viktigaste variablerna som företagsledningen bedömer vid upprättandet av nedskrivningsprövning är de 
kassaflödespåverkande faktorerna, antal anställda, lönekostnadsutveckling, timpriser och beläggningsgrad samt inte minst 
utvecklingspotentialen hos kund. Bedömningen baseras på erfarenheter och bedömd marknadsutveckling utifrån interna och 
externa marknadsanalyser.  
Återvinningsvärdena för samtliga kassagenererande enheterna motsvarar enheternas redovisade värden. Negativa 
förändringar i ovan angivna antaganden leder till nedskrivningsbehov. 
 

GOODWILL 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 59 985 59 985

Årets avyttringar1) -4 285 -

Årets utrangeringar -31 938 -

Årets investeringar - -

Utgående anskaffningsvärde 23 762 59 985

Ingående ackumulerade nedskrivningar -43 218 -43 218

Årets nedskrivningar 2) -3 000 -

Årets utrangeringar 31 938 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -14 280 -43 218

Redovisat värde 9 482 16 767

Moderbolaget

ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 36 36 0 0

Årets investeringar 0 0 - -

Årets avyttringar/utrangeringar 2) 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 36 36 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -24 -12 0 0

Årets avskrivningar -11 -12 0 0

Årets avyttringar/ utrangeringar 2) 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -35 -24 0 0

Redovisat värde 1 12 0 0

1) Avyttring av Actionbase AB

2) Nedskrivning av Retail United AB

Koncernen redovisar följande immateriella tillgångsslag:

Immateriellt tillgångsslag Nyttjandeperiod Avskrivningsmetod

Goodwill Obestämbar Ingen avskrivning

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3-7 år Linjär avskrivning över tillgångens nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärden

Koncernen

NEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR FÖR KASSAGENERERADE 2016-12-31 2015-12-31

ENHETER INNEHÅLLANDE GOODWILL

Advertising 9 482 12 482

CRM - 4 285

Koncernens totala redovisade goodwillvärden 9 482 16 767

NOT 13 - RESULTAT PER AKTIE

NOT 14 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
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Koncernen Moderbolaget

INVENTARIER 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 214 2 214 0 0

Förvärvade anskaffningsvärden - - - -

Årets investeringar 297 - - -

Årets avyttringar/utrangeringar 1) -297 - 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 214 2 214 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 153 -2 063 0 0

Årets avskrivningar -77 -90 - -

Årets avyttringar/utrangeringar 1) 33 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 197 -2 153 0 0

Redovisat värde 17 61 0 0

1) Avyttring av Actionbase AB

Moderbolaget Bokfört Bokfört

Org. nr Säte Kapital-/ värde värde

Röstandel 2016-12-31 2015-12-31

A-Com Support Group AB 556306-7445 Stockholm 100% 3 000 23 456

Retail United AB 556551-1945 Stockholm 100% - -

Brand Support Nordic Intressenter AB 556566-8778 Stockholm 100% - -

Brand Support Sweden KB 969657-1877 Stockholm 100% - -

Differ Transformation Park KB 969630-5722 Stockholm 100% - -

Nerell Direct Marketing KB 916636-0660 Stockholm 100% - -

Locomotiv Action Marketing KB 969693-4976 Stockholm 100% - -

Totalt 3 000 23 456

Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 70 530 66 530

Årets investeringar - -

Lämnade aktieägartillskott 16 651 4 000

Försäljningar - -

87 181 70 530

Ingående nedskrivningar -47 074 -43 074

Försäljningar - -

Årets nedskrivningar -37 107 -4 000

-84 181 -47 074

Bokfört värde 3 000 23 456

Tabellen nedan avser innehav i dotterbolag samt betydande dotterbolag till dessa. Kapital-/röstandel avser direkt samt indirekt 

andel via dotterbolag.

NOT 15 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 16 - ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
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Andelar i joint venture

Org. nr. Kapitalandel Röstandel Bokfört värde 2016-12-31 Bokfört värde 2015-12-31 Eget kapital Resultat 2016

Koncernen Koncernen

Atwo AB 556944-2147 50% 50% - 108 - -

Totalt 0 108 0 0

Andra långfristiga fordringar

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Depositioner 22 256

Totalt 22 256

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ej förfallna kundfordringar 19 072 16 482 - -

Förfallna kundfordringar 0-30 dagar 4 619 5 962 - -

Förfallna kundfordringar 31-60 dagar 92 356 - -

Förfallna kundfordringar 61-90 dagar - - - -

Förfallna kundfordringar >90 dagar 213 337 - -

23 996 23 137 0 0

Under året har reservering gjorts för befarade kundförluster om 0 (0) i koncernen. Bland koncernens kundfordringar förfallna mer än 90 dagar 

ingår reservering avseende befarade kundförluster om - (-). I moderbolaget har reservering gjorts för kundförluster med - (-). I moderbolaget 

redovisas bara externa kundfordringar.

De fem största kunderna står för 88 % (71 %) av kundfordringarna. Antal kunder med exponering om mer än 1 MSEK var 3 (3).

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Momsfordringar 494 432 - 38

Avräkning skatter och avgifter 20 81 2 22

Fordran på anställda - 2 - -

Övriga kortfristiga fordringar 33 44 - -

Totalt 547 559 2 60

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Utförda men ej fakturerade tjänster 1541 266 - -

Förutbetalda försäkringspremier 82 79 82 75

Förutbetalda hyror 350 673 - 47

Övriga förutbetalda kostnader 348 420 83 127

Totalt 2321 1438 165 249

NOT 17 – FINANSIELLA   ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 18 - KUNDFORDRINGAR

NOT 19 - ÖVRIGA FORDRINGAR 

NOT 20 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
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Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Kortfristiga räntebärande skulder

Checkräkningskredit 14 571

Factoring 8 355 9 947

8 369 10 518

Summa räntebärande skulder 8 369 10 518

varav:

Förfaller 1-3 mån - -

Förfaller inom 4-12 mån 8 369 10 518

Förfaller mellan ett och fem år - -

8 369 10 518

Bokfört värde överensstämmer med det verkliga värdet.

Säkerhet för krediter i bank är utställda med ett belopp av 9 600 (30 000) i företagsinteckningar.

Ytterligare generell säkerhet för krediter i bank finns i form av pantsatta aktier i vissa dotterbolag.

Koncernen har krediter i bank om 3 100 (3 600) varav  14 (571) hade utnyttjats. 

Därtill har bolaget en factoringkredit hos bank uppgående till 10 000 (11 750) varav 8 355 (9 947) nyttjats per 2016-12-31.

Noten innehåller information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om företagets exponering för ränterisk och 

risk för valutakursförändringar hänvisas till not 25.  

Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

Konvertibla skuldebrev - -

Lån Arvid Svensson Invest AB - -

0 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 4 -

Konvertibla skuldebrev - -

Lån Arvid Svensson Invest AB - -

Kortfristig del av banklån - -

4 0

varav:

Förfaller inom ett år 4 -

Förfaller mellan två och fem år - -

Förfaller senare än fem år - -

4 0

Säkerhet för krediter i bank är utställda med ett belopp av 7 500 (30 000) i företagsinteckningar.

Moderbolaget har krediter i bank om 1 600 ( 1 600) varav 4 (0) hade utnyttjats. 

Bokförda värdet överensstämmer med det verkliga värdet.

NOT 21 - RÄNTEBÄRANDE SKULDER

NOT 22 - CHECKRÄKNINGSKREDIT OCH SKULDER TILL KREDITINSTITUT
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Finanspolicy 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika 
slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses 
fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd 
av förändringar i valutakurser, räntenivåer, 
refinansierings- och kreditrisker. Koncernen har en 
övergripande policy för hantering av finansiella risker. 
Policyn bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av 
riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret 
för koncernens finansiella transaktioner och risker 
hanteras centralt av moderbolaget. Den övergripande 
målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla 
en kostnadseffektiv finansiering. Huvuddelen av 
finansieringen och likviditetshantering inom A-Com 
koncernen sköts av en koncerngemensam funktion. 
 

Ränterisk 

Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadsräntan. 
Ränterisk kan delvis bestå av förändring i verkligt värde, 
prisrisk, dels förändringar i kassaflödet, kassaflödesrisk. 
En betydande faktor som påverkar ränterisken är 
räntebindningstiden. Långa räntebindningstider påverkar 
främst kassaflödesrisken medan kortare 
räntebindningstider påverkar prisrisken. 

Räntebindningen på koncernens skulder är normalt 
kortfristig. A-Coms räntor är huvudsakligen rörliga, vilket 
innebär att räntan förändras med marknadsräntan. 
Finansiella instrument används inte för att begränsa 
effekten av en negativ utveckling av marknadsräntan. 
Hantering av koncernens ränteexponering är 
centraliserad, vilket innebär att den centrala finans-
funktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna 
exponering. På lång sikt kommer emellertid varaktiga 
förändringar i räntor få en påverkan på det konsoliderade 
resultatet. Koncernen har skulder med rörlig ränta på 
8 369 tkr och vid en förändring av räntan +/- 1 % skulle 
det slå 84 tkr på resultatet. 
 

Likviditetsrisk 

Med likviditetsrisk avses risken att finansiering inte alls 
kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. 
Koncernen finansieras dels genom lån från kreditinstitut 
Kreditramen hos kreditinstitut var utnyttjad till 64  
(69) procent. Kreditramen uppgår till 13,1 (15) MSEK. 
Koncernen har en checkräkningskredit uppgående till 3,1 
(3,6) MSEK. Checkräkningskrediten kvarstår enligt avtal 
med kreditinstitut. Koncernen belånar sina kund-
fordringar genom sk factoring. Den totala factoringlimiten 
uppgick per 2016-12-31 till 10 (11,8) MSEK, dessa ingår i 
kreditramen som nämns ovan 13,1 (15) MSEK. A-Com 

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Momsskulder 1 124 2 154 241 -

Personalens källskatt 819 1 214 31 58

Skulder till anställda 59 69 - 3

Övriga kortfristiga skulder 2 233 - 6

Totalt 2 004 3 670 272 67

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna semesterlöneskulder inkl sociala avgifter 1 825 2 631 96 88

Upplupna sociala avgifter 814 1 060 32 59

Upplupen ränta - 2 099 - 2 099

Upplupen löneskuld 320 623 - -

Upplupen löneskatt 431 1 100 73 40

Övriga upplupna kostnader 684 802 579 404

Totalt 4 074 8 315 780 2 690

NOT 23 - ÖVRIGA SKULDER

NOT 24 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 25 - RISKER OCH RISKHANTERING SAMT FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
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följer koncernens likviditet genom att kontinuerligt 
sammanställa likviditetsprognoser på så väl kort som på 
längre sikt.  
 

Kreditrisk 

Kreditrisk är risken att en motpart i en transaktion med 
ett finansiellt åtagande inte kan fullgöra detta åtagande. 
Koncernen innehar inga väsentliga finansiella tillgångar 
utöver kundfordringar. Risken att koncernens kunder inte 
uppfyller sina åtaganden, dvs att betalning ej erhålls för 
kundfordringar utgör en kundkreditrisk. Koncernen har 
upprättat en kreditpolicy för hur värderingen av 
kundkrediter och osäkra fordringar skall hanteras. 
Koncernen begränsar även sin kreditrisk genom 
begränsning av engagemang per motpart. A-Coms kunder 
utgörs i allmänhet av väletablerade företag med god 
betalningsförmåga. Koncernen har ingen betydande 
koncentration av kreditrisk gentemot enskilda låntagare 
eller grupp av låntagare. 
 

Valutarisk 

Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. 
Valutarisker kan klassificeras dels som en 
transaktionsexponering som är valutarisk i förväntade 
eller kontrakterade betalningsflöden, dels köp och 
försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå 
av fluktuationer i valuta på det finansiella instrumentet, 
kund- eller leverantörsfakturan. I koncernens resultat 
ingår valutadifferenser med 179 (-63) TSEK i 
rörelseresultatet och med 0 (0) TSEK i finansnettot. 
Koncernen har en omsättning i Euro på ca 29 MSEK vid en 
förändring av Eurokursen på +/- 5 % skulle det slå med ca 
1,4 MSEK på resultatet. 
 

Konkurrenter 

A-Com är verksamt på marknaden för marknads-
kommunikation. Konkurrensen på denna marknad är 
hård och vissa konkurrenter har större finansiella och 
industriella resurser till sitt förfogande än A-Com. Det kan 
inte uteslutas att konkurrensen kan öka ytterligare i 
framtiden vilket kan komma att negativt påverka A-Coms 
verksamhet, resultat och finansiella ställning i betydande 
omfattning. 

 

Marknadsutveckling/Konjunktur 

Marknaden för marknadskommunikation följer den 
allmänna ekonomiska utvecklingen och är därför cyklisk 
till sin natur. Då kundernas vilja och förmåga att investera 
i marknadsförings- och försäljningsbefrämjande åtgärder 
är avhängig det aktuella konjunkturläget, kan 
efterfrågesituationen variera. I ett historiskt 
sammanhang har marknaden för marknads-
kommunikation typiskt sett legat tidigt i 
konjunkturcykeln, vilket har inneburit att en allmän 
konjunkturuppgång ofta har föregåtts av en uppgång i 
investeringar i marknadskommunikation. På samma sätt 
brukar en nedgång av investeringar inom 
marknadskommunikation föregå en konjunkturnedgång. 
En lågkonjunktur kan följaktligen påverka A-Coms resultat 
negativt i betydande omfattning. 
 

Kapitalhantering 

Som Kapital hanteras aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital 
samt balanserade vinstmedel. Enligt A-Coms finanspolicy 
är grunden för A-Comkoncernens finansiella strategi att 
skapa finansiella förutsättningar för koncernens drift och 
utveckling. Koncernens soliditetsmål om minst 30 procent 
är av stor vikt för att säkerställa att koncernens 
refinansieringsrisk inte äventyrar koncernens nuvarande 
eller planerade verksamhet. Vid utgången av 2016 var 
soliditeten 55,3 %. A-Coms utdelningspolitik innebär att 
utdelningen skall anpassas till koncernens resultatnivå, 
finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. 
A-Com räknar inte med att utdelning kommer att ske i det 
korta perspektivet. Under året har ingen förändring skett 
i koncernens principer för kapitalhantering. 
 

Aktier och andelar 

Värdering har skett genom kassaflödesberäkning baserat 
på samma metod och parametrar som vid värderingen av 
goodwill, se not 14. Värdering visar att det verkliga värdet 
överensstämmer med redovisat värde och inga 
oredovisade resultat föreligger. 
 
 
 

 
 
 
 



 
A-Com AB (publ) Årsredovisning 41 

 

 
 

KONCERNEN 2016 Andra Andra

finansiella Kund-och låne- finansiella Summa

tillgångar fordringar skulder redovisat värde

Finansiella tillgångar

Andra värdepappersinnehav - 0

Kundfordringar 23 996 23 996

Likvida medel 8 405 8 405

Summa tillgångar - 32 401 - 32 401

Finansiella skulder

Långfristiga räntebärande skulder, Lån -

Kortfristiga räntebärande skulder ti ll  kreditinstitut 8 369 8 369

Övriga kortfristiga räntebärande skulder , Konvertibler -

Kortfristiga räntebärande skulder, lån -

Leverantörsskulder 2 601 2 601

Upplupen räntekostnad - 0

Summa skulder - - 10 970 10 970

KONCERNEN 2015 Andra Andra

finansiella Kund-och låne- finansiella Summa

tillgångar fordringar skulder redovisat värde

Finansiella tillgångar

Andra värdepappersinnehav 108 108

Kundfordringar 23 137 23 137

Likvida medel 9 054 9 054

Summa tillgångar 108 32 191 - 32 299

Finansiella skulder

Långfristiga räntebärande skulder, Lån -

Kortfristiga räntebärande skulder ti ll  kreditinstitut 10 518 10 518

Övriga kortfristiga räntebärande skulder , Konvertibler -

Kortfristiga räntebärande skulder, lån -

Leverantörsskulder 3 759 3 759

Upplupen räntekostnad 2 099 2 099

Summa skulder - - 16 376 16 376

MODERBOLAGET 2016 Andra Andra

finansiella Kund-och finansiella Summa

tillgångar lånefordringar skulder redovisat värde

Finansiella tillgångar

Andra värdepappersinnehav -

Kundfordringar -

Fordringar hos koncernföretag 52 081 52 081

Kassa och Bank 9 9

Summa tillgångar - 52 090 - 52 090

Finansiella skulder

Långfristiga räntebärande skulder, Lån -

Kortfristiga räntebärande skulder ti ll  kreditinstitut -

Övriga kortfristiga räntebärande skulder, Konvertibler -

Kortfristiga räntebärande skulder, lån -

Leverantörsskulder 69 69

Skulder ti ll  koncernföretag 8 002 8 002

Upplupen räntekostnad - 0

Summa skulder - - 8 071 8 071

MODERBOLAGET 2015 Andra Andra

finansiella Kund-och finansiella Summa

tillgångar lånefordringar skulder redovisat värde

Finansiella tillgångar

Andra värdepappersinnehav -

Kundfordringar -

Fordringar hos koncernföretag 54 166 54 166

Kassa och Bank 6 726 6 726

Summa tillgångar - 60 892 - 60 892

Finansiella skulder

Långfristiga räntebärande skulder, Lån -

Kortfristiga räntebärande skulder ti ll  kreditinstitut -

Övriga kortfristiga räntebärande skulder, Konvertibler -

Kortfristiga räntebärande skulder, lån -

Leverantörsskulder 332 332

Skulder ti ll  koncernföretag 26 982 26 982

Upplupen räntekostnad 2 099 2 099

Summa skulder - - 29 413 29 413
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Sammanställning över närstående transaktioner 

 

 
   

Koncernen Moderbolaget

STÄLLDA SÄKERHETER I FORM AV STÄLLDA 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Pantsatta aktier och andelar i koncernföretag 17 664 38 516 3 000 23 456

Företagsinteckningar 9 600 30 000 7 500 30 000

Spärrade bankmedel för bankgaranti - - - -

Belånade kundfordringar 8 355 9 947 - -

Totalt 35 619 78 463 10 500 53 456

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Borgensförbindelser avseende pensioner 679 679 679 679

Totalt 679 679 679 679

NÄRSTÅENDERELATIONER

Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 16.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

MODERBOLAGET, NÄRSTÅENDERELATION År

Försäljning 

av tjänster 

till 

närstående

Inköp av 

varor från 

närstående

Fordran på 

närstående 

per 31 

december

Skuld till 

närstående 

per 31 

december

Dotterföretag 2016 4 723 0 35 430 8 002

Dotterföretag 2015 4 545 0 54 166 26 982

Transaktioner med närstående är prissatta enligt marknadsmässiga villkor.

TRANSAKTIONER MED NYCKELPERSONER I LEDANDE STÄLLNING

Företagets styrelseledamöter och dess nära familjemedlemmar kontrollerar via eget innehav eller via bolag per 

2016-12-31, 51,5 (51,5) procent av rösterna i företaget. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

2016 2015

Närstående Typ av transaktion MSEK MSEK Kommentar

Johan Hessius, styrelsens 

ordförande är delägare på

Advokatfirman Lindahl

Inköp av juridiska 

tjänster 0,8 0,7

Advokatfirman Lindahl 

säljer 

juridiska tjänster till A-

Com

Rikard Svensson, styrelseledamot i A-

Com, är delägare samt är 

Styrelseordförande i Arvid Svensson 

Invest AB

styrelseledamot

Arvid Svensson Invest 

AB, accepterade i 

december 2015 

erbjudandet om 

kvittning av lån genom 

en kvittningsemission. 

Arvid Svensson Kvittar 

skulder om ca 8,7 MSEK 0,0 8,7

Efter teckningen i 

kvittningsemissionen 

innehar Arvid Svensson 

Invest AB totalt cirka 

49,98 procent av 

samtliga aktier i bolaget.

Rikard Svensson, styrelseledamot i A-

Com, är delägare samt är 

Styrelseordförande i Arvid Svensson 

Invest AB

styrelseledamot

Arvid Svensson Invest 

AB,har gått i borgen för 

A-Com AB:s 

checkkredit 1,6 1,6

Checkkrediten 

amorterades ned till 1,6 

MSEK i mars 2014

NOT 26 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 27 - NÄRSTÅENDE
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Styrelsen har bedömt utvecklingen, valet och 
upplysningarna avseende koncernens viktiga redovis-
ningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av 
dessa principer och uppskattningar. Verkligt utfall kan 
avvika från dessa uppskattningar. Vissa viktiga 
redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan. 
 

Intäktsredovisning 

Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker när det 
ekonomiska utfallet för utfört tjänsteuppdrag kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt och de ekonomiska 
fördelarna tillfaller bolaget. Successiv vinstavräkning 
tillämpas. Detta innebär att i de fall färdigställande-graden 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas inkomsten 
som intäkt baserad på färdigställandegraden på 
balansdagen. Färdigställandegraden bestäms på basis av 
nedlagda uppdragskostnader i förhållande till totala 
beräknade uppdragskostnader alternativt på basis av 
utförda tjänster i förhållande till totala tjänster. På upp-
drag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredställande 
sätt redovisas en intäkt motsvarande nedlagda kostnader  

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Likvida medel

Kassa och bank 8 405 9 054 9 6 726

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning - 267 - 267

Erhållen ränta 21 18 2 10

Erlagd ränta -523 -1 333 -47 -831

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 77 102 - -

Nedskrivningar 3 000 - 37 107 -

Erhållet koncernbidrag - -3 700

Lämnade koncernbidrag - -

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar - 2 673 - 2 673

Realisationsresultat vid försäljning av dotterföretag -6 764 - - -

Orealiserade kursdifferenser - -

Övrigt 11 1 288 0 1 371

-3 676 4 063 37 107 344

Transaktioner som inte medför betalningar 

Konvertering av skuld till eget kapital - 8 702 - 8 702

Förvärv av tillgång genom utfärdande av säljarreves - - - -

Avyttring av dotterföretag

Avyttrade tillgångar och skulder:

Immateriella anläggningstillgångar 4 285 - - -

Materiella anläggningstillgångar 275 - - -

Finansiella tillgångar 25 - - -

Rörelsefordringar 9 218 - - -

Likvida medel 159 - - -

Summa tillgångar 13 962 0 0 0

Avsättningar - -

Rörelseskulder 6 787 - - -

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Summa skulder och avsättningar 6 787 0 0 0

Köpeskilling 13 939 - - -

Avgår apportegendom erhållen som likvid - - - -

Säljrevers - - - -

Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -159 - - -

Påverkan på likvida medel 13 780 0 0 0

NOT 28 - KASSAFLÖDESANALYS

NOT 29 - VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
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På balansdagen. Befarade förluster kostnadsförs 
omedelbart. Felaktiga periodiseringar av 
intäkter skulle kunna ha en stor påverkan på 
årets resultat. 
 

Nedskrivning av goodwill, andra 
immateriella tillgångar och andra 
långfristiga tillgångar 

I enlighet med IFRS görs inte avskrivningar på 
goodwill utan i stället prövas 
nedskrivningsbehovet årligen (se även Not 14). 
En ändring av antagandena i beräkningen som 
görs i not 14 skulle kunna ha en effekt på värdet 
av goodwill. Värdering av aktier i dotterbolag 

baseras på samma metod och parametrar som 
används vid prövningen av 
nedskrivningsbehovet av goodwill. Negativa 
förändringar i ovan angivna antaganden leder till 
nedskrivningsbehov. Övriga immateriella 
tillgångar och andra långfristiga tillgångar skrivs 
av över den period styrelsen uppskattar att 
tillgången kommer att generera  
intäkter, men är också föremål för regelbunden 
nedskrivningsprövning. Dessa prövningar 
baseras på en genomgång av kassagenererande 
enheters återvinningsvärde som är uppskattat 
baserat på av styrelsen beräknade framtida 
avkastning utifrån affärsplaner och prognoser. 

 
 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
 
 
 

 
FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 

MODERBOLAGET 

 

Årsstämman har att behandla:      

        

Överkursfond      19 237 327 

Balanserat resultat      152 261 

Årets förlust      -25 101 905 

        

     KRONOR  -5 712 317 

        

Styrelsen föreslår att balanserat resultat och årets förlust överförs i ny räkning. 
 

  

NOT 30 – HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

NOT 31 – DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT  
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 23 maj 2017. Koncernens 
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 16 juni 2017. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder 
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild 
av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive 
koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför.  
 
 
 
 

            Stockholm den 23 maj 2017 
 
 
 
 
 Johan Hessius  Rikard Svensson  Lars Söderqvist  Andreas Broman 
 Ordförande Ledamot  Ledamot  VD 
 
  
  
 
 
 
 

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 23 maj 2017 
 

KPMG AB 
 
 
 

Helena Arvidsson Älgne 
Auktoriserad revisor 

 
 
 



  

 

 
 

Till bolagsstämman i A-Com AB (publ), org. nr 556291-2807 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för A-Com AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 4-45 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och 
rapport över finansiell ställning för koncernen. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen  
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-3. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 



   

 

i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för A-Com AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande  

bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 

Stockholm den 23 maj 2017  

  

KPMG AB  

  

Helena Arvidsson Älgne  

Auktoriserad revisor  

 


