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Styrelsen och verkställande direktören för Storytel AB (publ) får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, samtliga redovisade belopp är i Tkr, om ej annat anges. 
 
 

Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Storytel AB (publ) är moderbolag för flertalet bolag som bedriver verksamhet inom två affärsområden, Streaming 
och Publishing. Storytel AB (publ) är den svenska bokbranschens enda noterade bolag. Bolaget är noterat på 
AktieTorget.
 
Viktiga förhållanden 
Inom affärsområdet Streaming, där Storytel AG är moderbolag, erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker 
och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Holland, Finland och Polen. 
I Danmark finns även varumärket Mofibo. Inom affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som främst 
bedrivs i ljudboksförlagen StorySide (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom koncernens andra 
affärsområde, Publishing, finns bokförlagen Norstedts, Massolit och Kontentan (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B. 
Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.
 
Storytel AB (publ) är också moderbolag till Massolit Förlag AB och Omega Film AB, som båda är vilande bolag. 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I februari 2016 lanserade Storytel sin tjänst på den polska marknaden och i april 2016 lanserades Storytel på sin 
sjätte marknad, Finland. I mars 2016 inledde Storytel ett samarbete med mobiloperatören Telia i Norge. Storytel 
har sedan tidigare ett samarbete med Telia i Sverige och Danmark. 
 
Årsstämma hölls den 16 maj 2016. Jonas Tellander, Nils Janse, Jonas Sjögren, Stefan Tegenfalk och Rustan Panday 
(Ordförande) omvaldes till styrelseledamöter. Ingrid Bojner valdes in som ny styrelseledamot i bolaget. Karin 
Alexandersson omvaldes som arbetstagarrepresentant i styrelsen. Det beslutades bl.a. att bemyndiga styrelsen att, 
för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till 
marknadsmässiga villkor. Betalning fick ske kontant, genom apport eller kvittning och bemyndigandet fick utnyttjas 
för utspädning om maximalt 10 % av bolagets aktiekapital.
 
Den 20 maj 2016 förvärvade koncernbolaget Storytel Sweden AB den danska streamingtjänsten Mofibo Books ApS 
som bedrev liknande verksamhet som Storytel, i Danmark. Köpeskillingen uppgick till 100 MDKK (ca 125 MSEK) på 
skuldfri basis. 
I samband med förvärvet genomfördes, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 16 maj 2016, en 
riktad nyemission till grundaren och VD:n av Mofibo, Morten Strunge. Teckningskursen var 22,749997 kronor per 
aktie av serie B, totalt 20 MSEK. Teckningskursen var baserad på genomsnittskursen under förhandlingsperioden.
 
I juni 2016 beslutade Storytel AB (publ), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2016, att 
genomföra en spridningsemission av aktier, riktad mot kunder hos Avanza. Emissionen blev övertecknad och totalt 
gav bolaget ut 650 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 33,30 kronor per aktie. Bolaget tillfördes således ca 
21,6 MSEK före emissionskostnader och tillfördes ca 2 000 nya aktieägare. Syftet med emissionen var att få en 
större spridning av ägandet och tillföra Storytel kapital för fortsatt tillväxt. En större ägarspridning skapar även 
förutsättningar för en bättre likviditet i aktien.
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I juni 2016 förvärvade Storytel AB (publ) Norstedts Förlagsgrupp AB från Kooperativa Förbundet, KF. Köpeskillingen 
uppgick till 152 MSEK, på skuldfri basis. Norstedts Förlagsgrupp består av förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren och 
Norstedts Kartor. I november 2016 förvärvade Norstedts Förlagsgrupp Opals ägarandel om 50% i Barnens Bokklubb 
och är numera ett helägt dotterbolag.
 
I oktober 2016 beslutades och genomfördes, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2016, en 
riktad kontantemission om 2 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 40,0 kronor per aktie. Investerarna 
var samtliga större institutionella investerare såsom Swedbank Robur Fonder AB och Handelsbanken. 
Emissionslikviden avsågs användas för återbetalning av brygglån som upptogs i samband med förvärvet av 
Norstedts Förlagsgrupp samt att möjliggöra en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv. Genom 
nyemissionen tillfördes bolaget 100 Mkr före transaktionskostnader.
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I februari 2017 förvärvade koncernbolaget Storyside AB Kontentan Förlag AB. Förvärvet var ett led i Storytels 
satsning på lättillgänglig facklitteratur i det kortare formatet. 
 
I mars 2017 ingick Storytel AB (publ) avtal om förvärv av förlaget People's Press i Danmark. Förvärvet var 
strukturerat som ett förvärv av 100% av aktierna i det danska bolaget ArtPeople A/S (under namnändring till 
People's Press A/S). Köpeskillingen uppgick till 75 MDKK (ca 97 MSEK) på skuldfri basis. 
 
Inga övriga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret eller efter dess utgång. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Storytel-koncernen kommer fortsätta att investera i internationell expansion. I många fall kan Storytel komma att 
gå in på ej utvecklade ljudboksmarknader vilket kan innebära en risk att det tar längre tid än väntat att bygga nya 
beteendemönster och få kunderna att börja lyssna på ljudböcker. 
 
Verksamheten skall växa i framtiden, både organiskt och via förvärv. I takt med att verksamheten växer behöver 
Storytel försäkra sig om att hela tiden ha effektiva planerings- och ledningsprocesser på plats för att kunna hantera 
tillväxten. 
 
Möjligheter till fortsatt drift
Inget hot mot koncernens fortlevnad bedöms föreligga.
 
Aktien
Slutkursen per sista handelsdag 30 december 2016 var SEK 44,4. Det var ingen handel i aktien 31 december 2016. 
Aktiekursen handlades under verksamhetsåret som lägst till SEK 17,5 och som högst SEK 48,6. Genomsnittliga 
kursen under verksamhetsåret var SEK 33,15. I genomsnitt handlades 41 227 aktier per dag och som mest 950 752 
aktier på en enskild dag.
 

Koncernen Koncernen
2016 2015

Antalet aktier vid årets slut 47 847 183 43 818 062
Varav A-aktier 635 635
Resultat per aktie, efter skatt, kr 0,51 0,2
 
Största aktieägarna 2016-12-31 A-Aktier  B-aktier Andel% Röster%
Banque Internationale A Lux 12 192 423 25,48% 25,48%
Jonas Tellander 5 000 000 10,45% 10,45%
Annamaria Tellander 3 292 264 6,88% 6,88%
Jon Hauksson 2 621 739 5,48% 5,48%
Robur Försäkring 2 355 000 4,92% 4,92%
Övriga 635 22 385 122 46,79% 46,79%

635 47 846 548 100% 100%
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Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen 2016 2015 2014   
Nettoomsättning 743 900 298 600 142 545   
Resultat efter finansiella poster 20 547 14 955 14 936   
Rörelsemarginal (%) 3,43 1,12 10,66   
Eget kapital 172 472 7 808 9 320   
Avkastning på eget kapital (%) 11,91 191,54 160,26   
Soliditet (%) 23,8 4,8 15,0   
Balansomslutning 724 293 162 033 62 151   
Antal anställda 164 56 24   

Moderbolaget 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 1 606 1 201 1 230 180 0
Resultat efter finansiella poster -4 768 12 306 -3 035 -2 764 -2 467
Soliditet (%) 90,4 96,6 48,4 46,8 71,2
Eget kapital 734 383 595 770 20 378 20 563 1 401
Balansomslutning 812 512 616 932 42 078 43 965 1 967

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
ansamlad förlust -7 628 851
överkursfond 710 816 629
årets förlust -283 038

702 904 740
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 702 904 740
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not
1

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning 2 743 901 298 600

Förändring varulager under tillverkning -5 510 2 690

Andelar i intresseföretags resultat -951 0

Övriga rörelseintäkter 3 13 555 916

750 995 302 206

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -431 937 -198 133

Övriga externa kostnader 4, 5 -147 048 -62 432

Personalkostnader 6 -115 426 -36 352

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -28 186 -1 629

Omvärdering av tidigare ägd andel -648 0

Övriga rörelsekostnader -2 250 -310

-725 495 -298 856
Rörelseresultat 25 500 3 351

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 755 0

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar -269 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 506 15 176

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -6 943 -3 571

-4 951 11 605
Resultat efter finansiella poster 20 549 14 955

Resultat före skatt 20 549 14 955

Skatt på årets resultat 9 -8 489 -6 191

Uppskjuten skatt 9 11 425 0

Årets resultat 23 484 8 765
Moderbolagets andel av årets resultat 23 484 8 765
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not
1

2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 10 54 752 672
Koncessioner, licenser, varumärken  samt liknande 
rättigheter 11 86 275 341
Hyresrätter och liknande rättigheter 12 80 120
Goodwill 13 93 872 10 013
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 14 1 221 0

236 200 11 147
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 717 1 009
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 118 0

2 835 1 009
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 16, 17 10 648 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 348 203
Uppskjuten skattefordran 19 14 166 445
Andra långfristiga fordringar 20 7 237 375

32 399 1 023
Summa anläggningstillgångar 271 434 13 178

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varor under tillverkning 1 396 2 690
Färdiga varor och handelsvaror 54 040 23 686
Pågående arbete för annans räkning 10 035 59
Förskott till leverantörer 0 48

65 471 26 482
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 138 149 44 260
Fordringar hos intresseföretag 4 197 2 283
Aktuella skattefordringar 2 897 1 400
Övriga fordringar 23 199 6 139
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 89 385 26 795

257 827 80 878
Kassa och bank 22 129 561 41 495
Summa omsättningstillgångar 452 859 148 855

SUMMA TILLGÅNGAR 724 293 162 033
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not
1

2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 23 924 21 909
Övrigt tillskjutet kapital 136 881 0
Reserver 2 995 -264
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat 8 672 -13 837
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 172 472 7 808

Summa eget kapital 172 472 7 808
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 23 31 512 1 875
Övriga avsättningar 24 23 117 0

54 629 1 875

Långfristiga skulder 25
Skulder till kreditinstitut 26 151 268 5 556
Övriga skulder 3 893 6 618

155 161 12 174

Kortfristiga skulder
Checkräkningskrediter 22 0 24 554
Skulder till kreditinstitut 41 225 2 778
Förskott från kunder 1 365 1 148
Leverantörsskulder 75 734 26 186
Växelskulder 1 315 0
Skulder till intresseföretag 2 100 1 912
Aktuella skatteskulder 1 603 139
Övriga skulder 44 267 13 689
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 174 422 69 771

342 031 140 177

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 724 293 162 033
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Annat eget 
kapital inklusive 

årets resultat Totalt
Utgående eget kapital 2014-12-31 2 875 -514 6 959 9 320

Utdelning -10 526 -10 526
Årets omräkningsdifferens 250  250
Omvänt förvärv 19 034   -19 034 0
Årets resultat    8 765 8 765
Utgående eget kapital 2015-12-31 21 909  -264 -13 837 7 808 

Nyemission 2 015 139 630 141 645
Årets omräkningsdifferens 3 260 3 260
Omvärderingsresulat 
intresseföretag -976 -976
Emissionskostnader -2 749 -2 749
Årets resultat 23 484 23 484
Utgående eget kapital 2016-12-31 23 924 136 881 2 996 8 672 172 472
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not
1

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 20 549 14 955
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 28 31 601 -11 652
Betald skatt -12 906 -5 035
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 39 244 -1 731

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten 15 333 8 794
Förändring kundfordringar -41 060 -2 152
Förändring av kortfristiga fordringar 17 435 9 039
Förändring leverantörsskulder -24 153 11 317
Förändring av kortfristiga skulder 34 978 6 860
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 777 32 125

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -6 274 -1
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -452 -435
Förvärv av dotterföretag 29 -203 617 3 439
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -455 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 118
Kassaflöde från investeringsverksamheten -210 798 3 121

Finansieringsverksamheten
Nyemission 118 896 0
Upptagna lån 170 727 11 665
Amortering av lån -43 507 -4 596
Utbetald utdelning 0 -10 526
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 246 116 -3 457

Årets kassaflöde 77 094 31 790

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 41 495 9 816
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel -453 -111
Likvida medel vid årets slut 118 136 41 495
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not
1

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning 1 606 1 202
Övriga rörelseintäkter 51 0

1 657 1 202

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -2 943 -2 726
Personalkostnader 6 -1 783 -1 205

-4 726 -3 931
Rörelseresultat 30 -3 069 -2 729

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar -269 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 255 15 037
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 685 -2

-1 699 15 035
Resultat efter finansiella poster -4 768 12 306

Bokslutsdispositioner 31 4 485 -12 306
Resultat före skatt -283 0

Skatt på årets resultat 9 0 -608
Årets resultat -283 -608
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not
1

2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 32, 33, 34 752 659 615 431
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 0 203

752 659 615 634
Summa anläggningstillgångar 752 659 615 634

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 26 189 1 030
Övriga fordringar 28 110
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 270 46

26 487 1 186

Kassa och bank 33 366 112
Summa omsättningstillgångar 59 853 1 298

SUMMA TILLGÅNGAR 812 512 616 932
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not
1

2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 35, 36
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 924 21 909
Reservfond 7 555 7 555

31 478 29 464

Fritt eget kapital
Överkursfond 710 817 571 186
Balanserad vinst eller förlust -7 629 -4 272
Årets resultat -283 -608

702 905 566 307
Summa eget kapital 734 383 595 771

Långfristiga skulder 25
Skulder till kreditinstitut 26 65 280 0
Summa långfristiga skulder 65 280 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 11 320 0
Leverantörsskulder 814 32
Skulder till koncernföretag 0 20 733
Aktuella skatteskulder 60 36
Övriga skulder 20 154
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 635 207
Summa kortfristiga skulder 12 849 21 162

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 812 512 616 932
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Totalt
Utgående eget 
kapital 
2014-12-31 8 764 7 555 16 219 -9 732 -2 427 20 379
Nyemission 21 033  554 967 576 000
Disposition enligt 
beslut av årets 
årsstämma -2 427 2 427 0
Nedsättning 
aktiekapital -7 887 7 887 0
Årets resultat -608 -608
Utgående eget 
kapital 
2015-12-31 21 909 7 555 571 186 - 4 272 -608 595 771

Nyemission 2 015  139 630 141 645
Disposition enligt 
beslut av årets 
årsstämma  -608 608 0
Emissions-
kostnader -2 749 -2 749
Årets resultat -283 -283
Utgående eget 
kapital 
2016-12-31 23 924 7 555 710 817 -7 629 -283 734 383
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not
1

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -4 768 12 306
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 268 -14 720
Betald skatt 0 29
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -4 500 -2 385

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar -20 815 -736
Förändring av leverantörsskulder 782 -478
Förändring av kortfristiga skulder -20 481 3 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten -45 014 12

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -117 228 0

Finansieringsverksamheten
Nyemission 118 896 0
Upptagna lån 116 600 0
Amortering av lån -40 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 195 496 0

Årets kassaflöde 33 254 12

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 112 100
Likvida medel vid årets slut 33 366 112
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Noter
Tkr

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Prenumerationsintäkter redovisas i den period prenumerationen avses.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger 
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en 
rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
 
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till 
och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.
 
Intresseföretag och gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett 
betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett 
annat företag.
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Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en 
förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på 
andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. 
Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster 
och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.
 
Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat.
 
Innehav i gemensamt styrt företag redovisas, i koncernredovisningen, enligt klyvningsmetoden. Det innebär att 
den del som motsvarar de ägda andelarna av det ägda företagets tillgångar, avsättningar och skulder redovisas i 
det upprättande företagets koncernbalansräkning. Den ägda delen av intäkter och kostnader redovisas i det 
upprättande företagets koncernresultaträkning.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett 
nedskrivningsbehov.
 
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
 
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har 
omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under 
räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.
 
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på 
den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en 
tillgång i balansräkningen.
 
Negativ goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är lägre än 
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna negativa 
goodwillen som en skuld i balansräkningen. 
 
Immateriella tillgångar
Koncernen redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i 
BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5-10 år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år
Hyresrätter och liknande rättigheter 5 år
Goodwill 5-10 år
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Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de 
uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. 
 
Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren 
klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som 
anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften 
fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den 
valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget 
kapital.
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Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är 
hänförlig till obeskattade reserver.
 
Avsättningar
Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. Storytel AB:s dotterbolag har en 
utarbetad process för beräkning av avsättning för returer av sålda böcker. Avsättning till returreserv beräknas 
löpande på försäljning och en historisk returprocent.
Negativ goodwill som kan hänföras till framtida förluster och kostnader redovisas i resultaträkningen under samma 
räkenskapsår som dessa förluster och kostnader uppkommer.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Pensionsplaner för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda.
 
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till 
nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre 
än förväntat (aktuariell risk), dels att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk).
 
Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
 
Förmånsbestämda planer
Vid redovisning av förmånsbestämda planer tillämpas de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1 (K3). 
Förmånsbestämda planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär 
att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av 
medel till en pensionsstiftelse, så beräknas en avsättning och årlig kostnad utifrån nuvärdet av den intjänade 
framtida förmånen. I de fall stiftelsens förvaltingstillgångar överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Nettot 
av ränta på pensionsskuld och förväntad avkastning på tillhörande förvaltningstillgångar redovisas i finansnettot. 
Övriga komponenter redovisas i i rörelseresultatet.
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Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och 
företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka investeringar i 
materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det 
avskrivningsbara beloppet.
 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid 
än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt).

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal Anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 
Osäkerhet i uppskattningen
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten på
redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan avvika
väsentligt.
 
Uppskjutna skattefordringar
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras på en bedömning av 
sannolikheten av bolagets framtida skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas. 
Dessutom krävs väsentliga överväganden vid bedömning av effekten av vissa rättsliga och ekonomiska 
begränsningar eller osäkerheter i olika jurisdiktioner.
 
Kundfordringar och förlagsfordringar
Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget. Därmed görs en detaljerad och 
objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen. Kundfordringar och förlagsfordringar löper i 
förlagsbranschen med relativt långa kredittider, koncernen gör vid bokslutet en noggrann nedskrivningsprövning 
av utestående fordringar. Värdet kan påverkas av att motpartens betalningsförmåga försämras och av att returer 
överstiger uppskattad försäljningsvolym.
 
Varulager 
Per varje balansdag görs en beräkning av nettoförsäljningsvärdet för varulagret varmed de mest tillförlitliga 
uppgifter som finns tillgängliga beaktas. Det framtida försäljningsvärdet kan påverkas av framtida teknologi och 
andra marknadsdrivna förändringar som kan minska framtida försäljningspriser.
 
Royaltyfordringar
Royaltyfordringar upptas till det belopp som förväntas avräknas mot royaltyskulder. Därmed görs en detaljerad och 
objektiv bedömning av alla utestående belopp på balansdagen. Royaltyfordringarnas substans påverkas av hur väl 
försäljning prognostiserats. Om royaltyförskott inte bedöms tjänas in görs en nedskrivning av hela eller delar av 
fordringsbeloppet.  
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

2016 2015
Omsättning per kategori   

Abonnemangsintäkter 427 712 247 553

Fackböcker 112 548 16 059

Skönlitteratur 70 827 15 450

Barn och Ungdom 119 115 12 961

Övrigt 13 698 6 577

743 900 298 600
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Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

2016 2015

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 1 000 0
Erhållna stöd 2 363 0
Valutakursvinster av rörelsekaraktär 815 0
Övriga intäkter 9 377 916

13 555 916

Not 4 Leasingavtal
Koncernen
 
Leasingavtal och hyresavtal redovisas som operationell leasing (hyresavtal), leasingavgiften redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden. Hyresavtalen löper i allmänhet på 3-5 år med möjlighet att förlänga på 3 år i 
taget. Inventarier och bilar leases på 2-3 år med möjlighet till utköp.

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 15 229 (2 898) tkr.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2016 2015

Inom ett år 23 732 1 643
Senare än ett år men inom fem år 44 061 10 618

67 793 12 261

Moderbolaget har inga ingångna leasingavtal.
Not 5 Arvode till revisorer
Koncernen
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.
 

2016 2015
Grant Thornton Sweden   
Revisionsuppdrag 66 153
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 36 0
Skatterådgivning 28 0
Övriga tjänster 25 101

155 253
PwC  
Revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster 292 266
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 5 0
Skatterådgivning 249 0
Övriga tjänster 22 159

568 426
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EY   
Revisionsuppdrag 911 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 28 0
Skatterådgivning 87 0
Övriga tjänster 446 51

1 472 51

Moderbolaget
2016 2015

Grant Thornton Sweden   
Revision 41 178
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 3 0
Skatterådgivning 28 0
Övriga tjänster 25 137

97 315
PwC  
Revision och revisionsnära tjänster 0 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
Skatterådgivning 125 0
Övriga tjänster 0 0

125 0
EY   
Revisionsuppdrag 50 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 10 0

60 0
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Not 6 Anställda och personalkostnader fördelade per land
Koncernen

2016 2015

Medelantalet anställda fördelade per land Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Sverige 119 87 52 35
Danmark 36 29 2 2
Nederländerna 5 1 2 0
Österrike 1 0 0 0
Polen 3 2 0 0

164 119 56 37

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 8 899 3 743
Övriga anställda 74 751 20 537

83 650 24 280
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 1 281 487
Pensionskostnader för övriga anställda 6 756 1 480
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 20 523 7 717

28 560 9 685
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 32 % 31 %
Andel män i styrelsen 68 % 69 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 75 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 25 %

Avtal om avgångsvederlag
Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare.
 
Moderbolaget

2016 2015
Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige 1 (0) 1 (0)

1 (0) 1 (0)
Inom parentes anges medelantalet kvinnor.

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 847 800
Övriga anställda 140 0

987 800
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 117 119
Pensionskostnader för övriga anställda 12 0
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 327 287

456 405
Avtal om avgångsvederlag
Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare.
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2016 2015

Övriga ränteintäkter 1 006 406
Kursdifferenser 482 1
Efterskänkt skuld 0 14 720
Övriga finansiella intäkter 18 49

1 506 15 176

Moderbolaget
2016 2015

Övriga ränteintäkter 255 317
Efterskänkt skuld 0 14 720

255 15 037

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2016 2015

Övriga räntekostnader 6 931 2 070
Kursdifferenser 13 1 418
Övriga finansiella kostnader 0 83

6 943 3 571

Moderbolaget
2016 2015

Övriga räntekostnader 1 685 2
1 685 2

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2016 2015

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -8 489 -3 364
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 11 425 -1 144
Skatt hänförlig till förvärvad verksamhet 0 -1 683
Totalt redovisad skatt 2 937 -6 191
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Avstämning av effektiv skatt
2016 2015

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 20 548 14 955

Skatt enligt gällande skattesats, 
moderbolaget 22,00 -4 563 22,00 -3 290
Ej avdragsgilla kostnader  -2 791  -5 089
Ej skattepliktiga intäkter  10 792  2 927
Uppskjuten skatt temporära skillnader  -778  1 560
Effekter andra skattesatser i utländska 
dotterbolag  0  1 242
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisas som tillgång  -929  -1 868
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång  1 207  -1 673
Redovisad effektiv skatt -14,29 2 937 41,40 -6 191

Moderbolaget
2016 2015

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 -608
Totalt redovisad skatt 0 -608

Avstämning av effektiv skatt
2016 2015

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -283 0

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 62 22,00 0
Ej avdragsgilla kostnader  -62  0
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
längre redovisas som tillgång  0  -608
Redovisad effektiv skatt 0,00 0  -608
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Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 271 8 250
Förvärvade anskaffningsvärden 122 784 0
Inköp 4 385 21
Försäljningar/utrangeringar -20 445 0
Omräkningsdifferens 1 321 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 116 316 8 271

Ingående avskrivningar -7 599 -7 089
Förvärvade avskrivningar -63 517 0
Försäljningar/utrangeringar 20 445 0
Årets avskrivningar -10 975 -510
Omräkningsdifferens 83 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 564 -7 599

Utgående redovisat värde 54 752 672

 
Not 11 Koncessioner, varumärken etc
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 601 1 032
Förvärvade anskaffningsvärden 92 430 0
Inköp 886 1
Försäljningar/utrangeringar 0 -479
Omräkningsdifferens 1 071 46
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 94 988 601

Ingående avskrivningar -260 -437
Försäljningar/utrangeringar 0 329
Årets avskrivningar -8 371 -120
Omräkningsdifferens -83 -32
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 713 -260

Utgående redovisat värde 86 275 341
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Not 12 Hyresrätter och liknande rättigheter
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 200 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 200 200

Ingående avskrivningar -80 -40
Årets avskrivningar -40 -40
Utgående ackumulerade avskrivningar -120 -80

Utgående redovisat värde 80 120

 
Not 13 Goodwill
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 091 9 474
Förvärvade anskaffningsvärden 67 928 0
Inköp 65 824 2 712
Omräkningsdifferens 1 719 -95
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 147 562 12 091

Ingående avskrivningar -2 077 -958
Förvärvade avskrivningar -43 578  
Årets avskrivningar -7 962 -1 124
Omräkningsdifferens -73 5
Utgående ackumulerade avskrivningar -53 690 -2 077

Utgående redovisat värde 93 872 10 013

 
Not 14 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Förvärvade förskott 219 0
Tillkommande förskott 1 003 0

1 221 0
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 964 1 059
Förvärvade anskaffningsvärden 23 543 813
Inköp 452 435
Försäljningar och utrangeringar -2 687 -336
Omräkningsdifferens 17 -7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 289 1 964

Ingående avskrivningar -955 -321
Förvärvade avskrivningar -21 418 -550
Försäljningar och utrangeringar 2 647 149
Årets avskrivningar -839 -235
Omräkningsdifferens -7 1
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 572 -955

Utgående redovisat värde 2 717 1 009

Not 16 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Förvärvade anskaffningsvärden 12 939 0
Årets resultatandel -951 0
Utdelning från handelsbolag 1 305 0
Justering av ingående koncernmässigt värde -221 0
Omklassificering -2 424 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 648 0

Utgående redovisat värde 10 648 0
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Not 17 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
Storytel NO AS 50% 50%  0
Axiell Media AB 7,5% 7,5% 150 000 917
Pocketförlaget i Sverige AB 35,5% 35,5% 7 110 6 642
Bokinfo Norden HB 25% 25%  1 896
HB Månadens Bok 30% 30%  1 193

10 648
Org.nr Säte

Storytel NO AS 913211421 Oslo
Axiell Media AB 556600-2126 Stockholm
Pocketförlaget i Sverige AB 556707-1542 Stockholm
Bokinfo Norden HB 969698-9996 Stockholm
HB Månadens Bok 902003-8106 Stockholm

Storytel NO redovisas enligt klyvningsmetoden, Axiell Media AB och Pocketförlaget i Sverige AB redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden.
 
 
Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 203 0
Förvärvade anskaffningsvärde 348 203
Försäljningar/utrangeringar -203 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 348 203

Utgående redovisat värde 348 203

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 203 296
Försäljningar/utrangeringar -203 0
Omklassificeringar 0 -93
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 203

Utgående redovisat värde 0 203
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Not 19 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen

Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2016-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Avdragsgilla temporära skillnader 10 434 0 10 434
Skattemässiga underskottsavdrag 3 732 0 3 732
Skattepliktiga temporära skillnader 0 -31 512 -31 512

14 166 -31 512 -17 346

2015-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Avdragsgilla temporära skillnader 445 0 445
Skattepliktiga temporära skillnader 0 -1 875 -1 875

445 -1 875 -1 430

Förändring av uppskjuten skatt

Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträk.

Redovisas mot
balansräkning

Belopp vid
årets utgång

Avdragsgilla temporära 
skillnader 445 7 100 6 621 14 166
Skattepliktiga temporära 
skillnader -1 875 4 326 14 895 17 346

-1 430 11 425 21 516 31 512

 
Not 20 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 375 396
Förvärvade anskaffningsvärden 12 573 0
Tillkommande fordringar 715 425
Avgående fordringar -6 438 -446
Omräkningsdifferens 12  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 237 375

Utgående redovisat värde 7 237 375



Storytel AB (publ)
Org.nr 556575-2960

30 (37)

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetald royalty 54 261 9 907
Marknadsföring 0 662
Produktionskostnader 10 682 13 155
Upplupna intäkter 5 537 286
Upplupna ränteintäkter 255 62
Förutbetald leasing 3 337 289
Övriga förutbetalda kostnader 15 313 2 434

89 385 26 795

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31

Upplupna ränteintäkter 255 0
Övriga förutbetalda kostnader 15 46

270 46

 
Not 22 Checkräkningskredit
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 75 000 25 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 24 554

Ställda säkerheter
Företagsinteckning 25 000 25 000

25 000 25 000

 
Not 23 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Belopp vid årets ingång 1 875 1 155
Förändring uppskjuten skatt, obeskattade reserver, resultaträkning 1 957 719
Förändring uppskjuten skatt, koncernmässiga övervärden, 
resultaträkning -2 941 0
Förändring uppskjuten skatt, koncernmässiga övervärden, 
balansräkning 30 361 0
Omräkningsdifferenser 259 0
Belopp vid årets utgång 31 512 1 875
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Not 24 Övriga avsättningar
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Avsättning hänförligt till förvärv Norstedts Förlagsgrupp 31 605 0
Omklassificering, returreserv 2 799 0
Periodens avsättning 19 920 0
Ianspråktaget under året -24 204 0
Periodens återföring av outnyttjade belopp -7 003 0

23 117 0

 
Not 25 Långfristiga skulder
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen   
Skulder till kreditinstitut 131 268 5 556
Övriga skulder 3 893 6 618

135 161 12 174

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  
Skulder till kreditinstitut 20 000 0

20 000 0

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen   
Skulder till kreditinstitut 45 280 0

45 280 0

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  
Skulder till kreditinstitut 20 000 0

20 000 0
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Not 26 Ställda säkerheter
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar 112 825 40 325
Pant i dotterföretagsaktier 144 524 7 150
Bankgaranti 90 0

257 439 47 475

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31

För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar 3 425 3 425

3 425 3 425

 
Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda intäkter 17 096 13 421
Produktionskostnader 14 214 14 157
Upplupna löner 826 697
Upplupna semesterlöner 11 641 447
Upplupna sociala avgifter 6 757 2 372
Upplupen royalty 79 531 28 439
Returreserv 0 4 493
Övriga upplupna kostnader 44 356 5 745

174 422 69 771

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner 24 0
Upplupna semesterlöner 339 127
Övriga upplupna kostnader 271 80

635 207
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Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Avskrivningar 28 455 1 629

Avsättningar 3 887 315

Upplösning negativ goodwill -1 731 0

Realistationsresultat 0 -13 596

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 40 0

Andelar i intresseföretags resultat 951 0

31 601 -11 652

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31

Realisationsresultat, efterskänkt skuld 0 -14 720

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 268 0

268 -14 720

 
Not 29 Förvärv av rörelse
Koncernen
 
I maj 2016 förvärvades Mofibo ApS-koncernen för en köpeskilling om 100 000 kDKK, i juni 2016 förvärvades 
Norstedts Förlagsgrupp från KF för en köpeskilling om 152 000 kSEK. I oktober förvärvades genom Norstedts 
Förlagsgrupp intresseföretaget Barnens Bokklubb för en köpeskilling om 550 kSEK.

Under 2015 förvärvades Storytelkoncernen genom en apportemission om 576 000 kSEK. Förvärvet har redovisats i 
enlighet med principerna för omvänt förvärv, där Storytekoncernen ses som den redovisningsmässiga förvärvaren 
och Storytel AB (publ) f.d. Massolit Media AB som den förvärvade.
Under 2015 förvärvades även Barnbolaget i Örebro AB.
 

2016-12-31 2015-12-31

Värdet (bokfört värde och övervärde) av förvärvade tillgångar och 
skulder för bolagen   

var enligt förvärvsanalysen:

Anläggningstillgångar 249 668 5 794

Omsättningstillgångar 211 676 86 590

Avsättningar -16 799 -3 046

Långfristiga skulder -16 922 -37 175

Kortfristiga skulder -196 607 -48 662

Betalt genom nyemission -20 000 0

Utbetald köpeskilling 211 016 3 500

Likvida medel i de förvärvade företagen -7 399 -6 939

Påverkan på koncernens likvida medel 203 617 -3 439
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Not 30 Inköp och försäljning mellan koncernföretag samt närstående
Moderbolaget
 
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner 
med externa parter. Med övriga närstående parter har inga väsentliga transaktioner skett.

Storytelkoncernens övriga närstående är i huvudsak ledande befattningshavare. Information om 
personalkostnader finns i not 6 Anställda och personalkostnader.

Styrelsearvode för styrelsemedlemmar som inte är anställda (tre stycken) uppgår till ett totalt belopp om 521 tkr 
och har fakturerats från respektive persons bolag. Utgående skuld uppgår till 651 tkr.
 

2016 2015

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 0,00 % 0,00 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 100,00 % 100,00 %

 
Not 31 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

2016 2015

Mottagna koncernbidrag 4 485 0
Lämnade koncernbidrag 0 -12 306

4 485 -12 306

 
Not 32 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 615 431 39 339
Inköp 137 228 576 000
Omklassificering 0 93
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 752 659 615 431

Utgående redovisat värde 752 659 615 431
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Not 33 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Bokfört

värde
Storytel AG 100% 100% 596 000

Massolit Förlag AB 100% 100% 6 859

Massolit Förlagsgrupp AB 100% 100% 32 480

Omega Film AB 100% 100% 93

Norstedts Förlagsgrupp AB 100% 100% 117 228

752 659

Org.nr Säte
Storytel AG 2803008746-7 Schweiz

Massolit Förlag AB 556676-0046 Stockholm

Massolit Förlagsgrupp AB 556045-0297 Stockholm

Omega Film AB 556240-5059 Stockholm

Norstedts Förlagsgrupp AB 556045-7748 Stockholm

Not 34 Indirekt ägda dotterbolag
Moderbolaget

Namn och säte
Kapital-

andel
 

Org.nr
Storytel Sweden AB, Stockholm 100% 556696-2865

Storytel Danmark AS, Köpenhamn 100% 35207600

Storytel NL BV, Nederländerna 100% 58216111

Rubinstein Audio, Nederländerna 100% 62057707

Storyside AB, Stockholm 100% 556630-2906

Barnbolaget i Örebro AB, Stockholm 100% 556677-2611

Earbooks AB, Stockholm 100% 556938-3762

Mofibo Books ApS, Köpenhamn 100% 35228691

Mofibo NL BV, Nederländerna 100% 639.66.077

Mofibo Sweden AB, Stockholm 100% 556977-0166

Storytel Austria GmbH, Wien 100% 439493p

Storytel SP z.o.o., Warszawa 100% 362739911

Storytel Oy, Helsingfors 100% 27922507

Helvetica Publishers, Moskva 100% 114784713702

Gammofon Barnmedia AB, Stockholm 100% 556367-7946

Norstedts Kartor AB, Stockholm 100% 556532-7540

Böckernas Klubb med Journaler BKJ AB, Stockholm 100% 556317-0629

Kartcentrum i Stockholm AB, Stockholm 100% 556468-5575

AB Barnens Bokklubb, Stockholm 100% 556103-0445
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Not 35 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 635 0,5
Antal B-Aktier 47 846 548 0,5

47 847 183

 
Not 36 Disposition av vinst eller förlust
Koncernen
Moderbolaget

2016-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust -7 629
överkursfond 710 817
årets förlust -283

702 905

disponeras så att
i ny räkning överföres 702 905
 
Not 37 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
Moderbolaget
 
I februari 2017 förvärvade koncernbolaget Storyside AB Kontentan Förlag AB. Förvärvet var ett led i Storytels 
satsning på lättillgänglig facklitteratur i det kortare formatet. 

I mars 2017 ingick Storytel AB (publ) avtal om förvärv av förlaget People's Press i Danmark. Förvärvet var 
strukturerat som ett förvärv av 100% av aktierna i det danska bolaget ArtPeople A/S (under namnändring till 
People's Press A/S). Köpeskillingen uppgick till 75 MDKK (ca 97 MSEK) på skuldfri basis.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Storytel AB (publ), org.nr 556575-2960

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Storytel AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och 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.  

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2015 (räkenskapsåret 2015-01-01 – 
2015-12-31) har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 13 april 2016 med omodifierade uttalanden i 
Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att års-
redovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. 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 att årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, 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 koncern-
redovisningen.  

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 det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. 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 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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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 förvalt-
ning för Storytel AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 be-
tryggande 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 full-
göras 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 11 april 2017  

Ernst & Young AB   

 

Alexander Hagberg  
Auktoriserad revisor  


