Redovisningsprinciper
Catena Media Plc
Publicerade i samband med bolagets årsredovisning 2016

1

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning
upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade
år, om inte annat anges.

1.1

Grund för rapporternas upprättande
Bolaget registrerades den 29 maj 2015 i enlighet med den maltesiska aktiebolagslagen,
Maltese Companies Act, 1995. Den 1 juni 2015 förvärvade Bolaget samtliga aktier i Catena
Operations Limited från de fem tidigare aktieägarna. Den 1 januari 2016 överförde Catena
Operations Limited sitt innehav i Paxo Finans AB, ett dotterföretag där Bolaget tidigare
hade ett innehav om 95 procent, till Catena Invest Ltd, ett närstående företag som inte
ingår i koncernen.
Innebörden av ovanstående var en omstrukturering av koncernen, genom vilken Bolaget blev det
nya moderföretaget i Catena Operations Limited. Härav följer att aktieägarna i Bolaget är identiska
med dem i Catena Operations Limited, och omstruktureringen medförde endast att ytterligare ett
holdingbolag, trädde in som innehavare av aktierna i Catena Operations Limited. Transaktion har
i koncernredovisningen redovisats som en omstrukturering, och koncernredovisningen har
upprättats som om Catena Media p.l.c var moderföretag i koncernen från och med registreringen.
Följaktligen, för att kunna erbjuda mer meningsfull information till potentiella investerare,
omfattar jämförelsesiffrorna koncernens finansiella resultat och ställning trots att det nya
moderföretaget rent juridiskt bildades under innevarande period. Jämförelsesiffrorna visar
därmed konsoliderade siffror för Catena Operations Limited, det tidigare moderföretaget.
Justeringar avseende omorganisationen återspeglas i rapporten över förändringar i eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt i enlighet med den maltesiska
aktiebolagslagen, Maltese Companies Act, 1995. Koncernredovisningen har upprättats
enligt anskaffningsvärdemetoden förutom finansiella skulder som redovisas till verkligt
värde.
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Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper – fortsättning

1.1 Grund för rapporternas upprättande – fortsättning
Upprättandet av finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS, som antagits av EU, kräver
användning av viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper (se not 4 – Kritiska
uppskattningar och bedömningar).
Koncernredovisningen omfattar Catena Operations Limited och dess dotterföretag Molgan
Limited, Catena Media UK Limited och Catena Serbia doo Beograd.

Standarder, tolkningar och ändringar av publicerade standarder tillämpliga för
räkenskapsår som börjar 1 januari 2016
Under 2016 har koncernen tillämpat nya standarder, tolkningar och ändringar av
publicerade standarder som ska tillämpas för första gången för räkenskapsår som börjar
1 januari 2016. Tillämpningen av dessa förändringar har inte haft någon inverkan på
koncernens redovisningsprinciper.
Standarder, tolkningar och ändringar av publicerade standarder som ännu inte har trätt i
kraft
Ett antal nya standarder, tolkningar och ändringar av publicerade standarder träder i kraft
för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2016 och har inte tillämpats vid
upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig
påverkan på koncernens finansiella rapporter under innevarande eller framtida
rapportperioder.
IFRS 15, ’Intäkter från avtal med kunder’ behandlar intäktsredovisning och etablerar
principer för redovisning av användbar information till användare av finansiella rapporter,
såsom inäktsslag, belopp samt tidpunkt och osäkerheter avseende intäktsredovisning och
kassaflöden från avtal med kunder. Intäkter redovisas när en kund erhåller kontroll över
tjänsten och därmed kan styra användningen och erhålla nytta från tjänsten. IFRS 15
ersätter IFRS 18 ’Intäkter’ och IAS 11 ’Entreprenadavtal’ och relaterade IFRIC-tolkningar.
IFRS 15 gäller för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018 eller senare, tidigare
tillämpning är tillåten. Standarden är antagen av EU. Koncernen utvärderar effekten av
IFRS 15.
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1. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper – fortsättning
1.1 Grund för rapporternas upprättande – fortsättning
Enligt IFRS 16, ’Leasing’, är, eller innehåller ett kontrakt en lease om kontraktet överför
nyttjanderätten av en tillgång under en tidsperiod i utbyte mot betalning. Enligt IFRS 16
ska en leasetagare redovisa en skuld avseende framtida leasebetalningar samt redovisa
rätten att nyttja som en tillgång. Det finns ett frivilligt undantag för korttids-lease samt
lease av tillgångar av lågt värde. IFRS 16 träder ikraft den 1 januari 2019. Förtida
tillämpning är tillåten förutsatt att IFRS 15 tillämpas. Standarden är ännu inte antagen av
EU. Koncernen utvärderar effekten av IFRS 16.
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och
skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014 och ersätter delar av IAS
39. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa
avseenden. Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella tillgångar;
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde
över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets
affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att
vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt
totalresultat. Ingen omklassificering kommer då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9
inför också en ny modell för beräkning av förväntade kreditförluster som ersätter
nedskrivningsmodellen för inträffade kreditförluster enligt IAS 39. Standarden är
tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. Koncernen
utvärderar effekterna av standarden och dess påverkan på koncernens finansiella
ställning och resultat samt när koncernen ska tillämpa standarden.
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Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper – fortsättning

1.2

Principer för upprättande av koncernredovisning

1.2.1 Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag där koncernen har ett bestämmande inflytande. Koncernen
har ett bestämmande inflytande över ett företag när den exponeras för eller har rätt till
rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och kan påverka avkastningen genom sitt
bestämmande inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas från koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv (se not 1.6).
Koncerninterna transaktioner, balansposter, orealiserade vinster samt transaktioner
mellan koncernföretag elimineras. Orealiserade förluster elimineras också om inte
transaktionen utgör en indikation på nedskrivningsbehov av den överlåtna tillgången.
1.3

Omräkning av utländsk valuta

1.3.1 Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är
värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag
huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen och Bolagets
separata finansiella rapporter används euro, som är den funktionella valutan och
rapportvalutan i Catena Media p.l.c.
1.3.2 Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som
uppkommer vid betalningen av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rapporten över
resultatet. Icke-monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta som redovisas till
anskaffningsvärde omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas netto
i rapporten över resultatet.
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Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper – fortsättning

1.3

Omräkning av utländsk valuta – fortsättning

1.3.3 Koncernföretag
Två av koncernföretagen, Catena Media UK Limited och Catena Serbia doo Beograd, har
en annan funktionell valuta än koncernens rapportvaluta. Catena Media UK Limited har
brittiska pund som funktionell valuta och Catena Serbia doo Beograd har serbiska dinar
som funktionell valuta. Resultat och finansiell ställning för koncernföretag som har en
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt
följande:
•

tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;

•

intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig
valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade
effekten av valutakurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och
kostnader till transaktionsdagens kurs), och

•

alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.

I koncernredovisningen redovisas valutakursdifferenser hänförliga till omräkningen av en
nettoinvestering i en utlandsverksamhet och upplåning som utgör del av en
nettoinvestering i en utlandsverksamhet, i övrigt totalresultat. Ackumulerade vinster eller
förluster i eget kapital redovisas i rapporten över resultatet när utlandsverksamheten
avyttras eller då upplåning som utgör del av nettoinvesteringen återbetalas, och redovisas
som en del av vinsten eller förlusten från avyttringen.
1.4

Intäkter
Bolagets intäkter utgörs främst av utdelningsintäkter från dess dotterföretag.
Koncernens intäkter kommer från nätbaserad marknadsföring samt affiliateverksamhet.
Koncernen redovisar intäkter när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det
är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer
att tillfalla koncernen.

1.4.1

Utdelningsintäkter

Utdelning redovisas i rapporten över resultatet när Bolagets rätt att erhålla betalning har
fastställts.
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1.4 Intäkter - fortsättning
1.4.1 Provisionsintäkter

Koncernens intäkter består av provisionsintäkter för nya spelare och spelinkomster
genererade för speloperatörerna, samt annonsintäkter som tas ut av speloperatörer för
ytterligare exponering på koncernens webbplatser.
Provisionsintäkter kan delas in i:
1.4.2.1 Intäktsdelning
Intäktsdelning innebär att koncernen erhåller en andel av intäkterna som speloperatören
intjänat till följd av att en spelare har spelat på operatörens webbplats för iGaming.
Provisionsintäkter från intäktsdelning redovisas av koncernen i den månad de intjänas av
respektive speloperatör.
1.4.2.2 Nykundsprovision

För uppgörelser avseende intäkt (operatörskostnad) per ny kund, betalar speloperatören
en engångsavgift för varje spelare som deponerar pengar på klientens webbplats. Avtal
avseende kostnad per förvärv består av en avgift som avtalats med klienten på förhand.
Provisionsintäkterna från avtal avseende kostnader per förvärv redovisas i den månad då
depositionen lämnas.
1.4.2.1 Fasta avgifter

Koncernen erhåller också intäkter genom att ta ut en fast avgift för nya kasinon som vill
bli upptagna och recenserade på koncernens webbplatser. Vidare erhålls annonsintäkter
då en annonsplats säljs till speloperatörer som vill marknadsföra sina varumärken på en
mer framträdande plats på någon av koncernens många webbplatser. Intäkter från fasta
avgifter redovisas linjärt över avtalets löptid.
1.4.3 Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas löpande i rapporten över resultatet, med tillämpning av
effektivräntemetoden.
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1.5

Inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt beräknad på periodens skattemässiga
resultat enligt gällande skattesatser. Den aktuella skattekostnaden justeras med
förändringar i uppskjutna skattefordringar och –skulder som hänför sig till temporära
skillnader och outnyttjade underskott.
Den aktuella skattekostnaden beräknas baserat på basis av de skatteregler som på
balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där Bolaget och dess
dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar
regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där
tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Ledningen gör, när så bedöms lämpligt,
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i
koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår
till följd av den första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas inte heller
om den uppstår till följd av an transaktion som utgör den första redovisningen av en
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultatet. Uppskjuten
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och skattelagar) som har
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära
skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för
aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och
skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet.
Aktuella skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt och
en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och
reglera skulden.
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i rapporten över resultatet, utom när skatten avser
poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas
även skatten i övrigt totalresultat respektive direkt i eget kapital.
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1.6

Rörelseförvärv
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv, oavsett om
förvärvet består av egetkapitalinstrument eller andra tillgångar. Köpeskillingen för
förvärvet av ett dotterföretag består av de verkliga värdena av:
•
•
•
•
•

överlåtna tillgångar,
skulder som koncernen ådrar sig tidigare ägare,
aktier som emitteras av koncernen,
tillgångar och skulder som är en följd av ett avtal om villkorad köpekilling, och
tidigare egetkapitalandel i det förvärvade dotterföretaget.

Identifierbara
förvärvade
tillgångar,
övertagna
skulder
och
övertagna
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas, med få undantag, inledningsvis till
verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör
koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas
till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det
förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Goodwill avser det belopp varmed
•
•
•

överförd ersättning,
eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget, och
verkliga värdet på förvärvstidpunkten på tidigare egetkapitalandel i det förvärvade
företaget

överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om beloppet
understiger verkligt värde för de förvärvade nettotillgångarna i händelse av ett förvärv till
lågt pris, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
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1.6

Rörelseförvärv - fortsättning
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv från och med den
tidpunkt då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. Köpekillingen för
förvärvet värderas till verkligt värde liksom identifierbara förvärvade nettotillgångar.
Goodwill som uppstår prövas årligen för eventuellt nedskrivningsbehov (se not 1.12). I
händelse av förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över
resultatet. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår förutom i de fall de
är relaterade till emission av skuld eller egetkapitalinstrument.
Villkorad tilläggsköpekilling redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Framtida
betalningar avseende villkorad tilläggsköpekilling diskonteras till nuvärdet vid
förvärvstidpunkten. Diskonteringsräntan är företagets marginella låneränta, vilken är den
räntesats företaget skulle ha betalat för en finansiering genom lån under motsvarande
period och liknande villkor. Villkorade tilläggsköpekilling klassificeras antingen som eget
kapital eller som finansiell skuld. Belopp klassificerade som eget kapital omvärderas inte
och regleringar redovisas i eget kapital. Belopp klassificerade som finansiella skulder
omvärderas varje period till verkligt värde. Eventuella omvärderingsvinster och -förluster
avseende skulden för villkorad tilläggsköpekilling redovisas i balansräkningen mot
finansiell skuld.

1.7

Förvärv mellan företag under gemensamt bestämmande inflytande
Omorganisation mellan koncernens företag under gemensamt bestämmande inflytande
redovisas enligt omorganisationsmetoden. I enlighet med omorganisationsmetoden
införlivas tillgångar och skulder till historiska redovisade värden, vilka utgörs av
redovisade värden för tillgångar och skulder i det förvärvade företaget såsom dessa
redovisats och värderats i de finansiella rapporterna för detta företag före
omorganisationen. Ingen goodwill uppkommer vid redovisning av omorganisationen,
eventuella skillnader mellan erlagd köpekilling och det sammanlagda redovisade värdet
av tillgångar och skulder i det förvärvade företaget, redovisas i eget kapital. De finansiella
rapporterna införlivar det förvärvade företagets resultat för helåret, inklusive
jämförelsesiffror, som om strukturen efter omorganisationen redan var på plats vid
ingången av jämförelseperioden.
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1.
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1.8

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

1.8.1 Redovisning och värdering
En immateriell tillgång redovisas om det är sannolikt att de förväntade framtida
ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången kommer tillfalla koncernen och
tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella tillgångar
som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en
immateriell tillgång som förvärvats separat utgörs av dess inköpspris och eventuella direkt
hänförliga utgifter för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning.
När förvärvspriset för en immateriell tillgång inkluderar en villkorad tilläggsköpeskilling,
fastställs anskaffningsvärdet baserat på det verkliga värdet för den villkorade
tilläggsköpeskillingen på förvärvsdagen. Eventuella efterföljande ändringar i
uppskattningarna avseende det sannolika utfallet för den villkorande tilläggsköpekillingen
redovisas i rapporten över resultatet. Förvärvspriset för immateriella tillgångar där
köpeskillingen utgörs av egetkapitalinstrument utgörs av det verkliga värdet för de
egetkapitalinstrument som emitteras av koncernen i samband med transaktionen.
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpekillingen
överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar i det förvärvade
företaget per förvärvsdagen. Goodwill nedskrivningstestas årligen och redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
Eventuell nedskrivning av goodwill redovisas som en kostnad och återförs inte. Vinsten
eller förlusten vid avyttring av ett dotterföretag inkluderar redovisat värde för eventuell
goodwill som avser det avyttrade dotterföretaget. I syfte att testa nedskrivningsbehov,
fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergier av
förvärvet. Goodwill fördelas på rörelsesegment. Se not 1.11.2 för mer information.
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1.8

Goodwill och övriga immateriella tillgångar - fortsättning

1.8.1 Redovisning och värdering - fortsättning
Förvärvade övriga immateriella tillgångar omfattar ett antal förvärv av konkurrenters
tillgångar med huvudsakligt fokus på Norden, Nederländerna och marknaderna i
Storbritannien. Förvärvade immateriella tillgångar fördelar sig på domäner och
webplatser, spelardatabaser samt andra immateriella tillgångar.
Den bedömda nyttjandeperioden anges nedan:
• Domäner och webbplatser
• Spelardatabaser
• Andra immateriella tillgångar

obestämbar
3 år
3 – 4 år

Övriga immateriella tillgångar tas bort från balansräkningen vid avyttring eller när inga
framtida ekonomiska fördelar förväntas från användning eller avyttring. Vinster eller
förluster som uppkommer då immateriella tillgångar tas bort från balansräkningen
redovisas i resultaträkningen och utgörs av skillnaden mellan eventuell ersättning vid
avyttring och det redovisade värdet.
Tillkommande utgifter aktiveras endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna
som är förknippade med den specifika tillgången till vilken de hänför sig. Alla andra
utgifter redovisas i rapporten över resultatet när de uppstår.
1.8.2 Avskrivningar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas
årligen, eller vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt nedskrivningsbehov.
Nyttjandeperioden för dessa immateriella tillgångar omprövas vid varje rapportperiods
slut för att avgöra huruvida bedömningen avseende obestämbar nyttjandeperiod
kvarstår. Om den immateriella tillgångens förväntade nyttjandeperiod skiljer sig från
tidigare bedömningar redovisas den ändrade bedömningen avseende nyttjandeperiod,
från obestämbar till bestämbar,

framåtriktat och vid denna tidpunkt prövas den immateriella tillgången med avseende på
nedskrivningsbehov. Från och med denna tidpunkt görs avskrivningar på den immateriella
tillgången linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Goodwill skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.

11 |

Redovisningsprinciper
Catena Media Plc
Publicerade i samband med bolagets årsredovisning 2016

1.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper – fortsättning

1.9

Materiella anläggningstillgångar

1.9.1 Redovisning och värdering
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Vinster eller förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom
jämförelse mellan försäljningsintäkten och den materiella anläggningstillgångens
redovisade värde och redovisas i rapporten över resultatet.
1.9.2

Efterföljande kostnader

Utgifter för att ersätta en del av en materiell anläggningstillgång läggs till tillgångens
redovisade värde om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är
förknippade med denna del kommer att komma koncernen till godo och
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Det redovisade värdet för den
ersatta delen tas bort från rapporten över finansiell ställning. Alla andra former av
reparationer och underhåll av materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnader i
rapporten över resultatet i den period de uppkommer.
1.9.2

Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på den materiella anläggningstillgångens avskrivningsbara
belopp, vilket är anskaffningsvärdet för tillgången efter avdrag för tillgångens restvärde.
Avskrivningar redovisas linjärt i rapporten över resultatet över den beräknade
nyttjandeperioden för varje del av en materiell anläggningstillgång eftersom denna
avskrivningsmetod återspeglar hur tillgångens framtida ekonomiska fördelar väntas bli
förbrukade av koncernen.
De bedömda nyttjandeperioderna för innevarande och jämförbara perioder är som följer:
•
•

datorer
inventarier

4 år
10 år

Avskrivningsmetoder, nyttjandeperioder och restvärden prövas vid varje rapportperiods
slut och justeras vid behov.
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1.10

Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar som lånefordringar och kundfordringar.
Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde och finansiella skulder värderade till verkligt värde via rapporten över
resultatet.

1.10.1 Finansiella tillgångar och finansiella skulder – redovisning och borttagande från
rapporten över finansiell ställning
Koncernen redovisar lånefordringar och kundfordringar i rapporten över finansiell
ställning när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Om betalning
förväntas inom ett år eller tidigare klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte,
tas de upp som anläggningstillgångar.
Koncernen tar bort en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning när den
avtalsenliga rätten att erhålla kassaflöden från tillgången löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten eller koncernen varken överför eller behåller i allt väsentligt alla de risker
och förmåner som är förknippade med ägandet men inte behåller kontrollen över den
överförda tillgången.
Koncernen redovisar en finansiell skuld i rapporten över finansiell ställning när koncernen
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Obligationslån som emitterats av Bolaget har av ledningen identifierats som en finansiell
skuld värderad till verkligt värde via rapporten över resultatet då lånet innehåller ett
inbäddat derivat som på ett väsentligt sätt kan förändra kassaflödena. En identifiering av
ett finansiellt instrument värderad till verkligt värde via rapporten över resultatet är
oåterkallelig.
Koncernen tar bort en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när de
avtalsenliga förpliktelserna fullgörs, annulleras eller upphör. Om betalning förfaller inom
ett år eller tidigare klassificeras finansiella skulder som kortfristiga skulder. Om inte, tas
de upp som långfristiga skulder.
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten
över finansiell ställning endast när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade
beloppen och har en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden.
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1.10

Finansiella instrument - fortsättning

1.10.2 Finansiella tillgångar – värdering
Lånefordringar och kundfordringar
Dessa finansiella tillgångar redovisas första gången till verkligt värde plus direkt hänförliga
transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten redovisas lånefordringar och
kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Lån och kundfordringar utgörs av likvida medel och kundfordringar.
Likvida medel
I rapporten över kassaflöden består likvida medel av handkassa, banktillgodohavanden,
samt kontanta medel som hålls hos betaltjänsteleverantörer.
1.10.3 Finansiella skulder – värdering
Finansiella skulder som inte är derivat redovisas första gången till verkligt värde, netto
efter transaktionskostnader. I efterföljande perioder redovisas dessa finansiella skulder
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via rapporten över resultatet redovisas
första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i
rapporten över resultatet. I efterföljande perioder redovisas dessa finansiella skulder till
verkligt värde. Vinster eller förluster som uppstår vid omvärdering av den finansiella
skulden redovisas i rapporten över resultatet i posten ”Nettoförlust på finansiell skuld
värderad till verkligt värde via resultatet” medan räntekostnader redovisas i posten
”Finansiella kostnader”.
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1.11

Nedskrivning av tillgångar

1.11.1 Finansiella tillgångar som inte är derivat
Koncernen bedömer vid varje rapportperiod slut om det finns objektiva bevis för att
nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. En finansiell tillgång har ett
nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett
nedskrivningsbehov till följd av en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången
redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse har en inverkan
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången samt att dessa
kassaflöden kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för finansiella tillgångar kan omfatta
uteblivna eller försenade betalningar från en gäldenär, omstrukturering av ett belopp
som ska betalas till koncernen på villkor som koncernen i annat fall inte skulle godta samt
indikationer på att en gäldenär kommer att gå i konkurs.
En nedskrivning avseende en finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde
beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens
ursprungliga effektiva ränta.
Förluster redovisas i rapporten över resultatet samt mot reserven för värdeminskning i
rapporten över finansiell ställning avseende lånefordringar och kundfordringar. När
koncernen bedömer att det inte längre finns några realistiska utsikter för återvinning av
den finansiella tillgången, skrivs det relevanta beloppet ned. Om nedskrivningsbehovet
minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffat efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den tidigare
redovisade nedskrivningen i rapporten över resultatet.
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1.11

Nedskrivning av tillgångar - fortsättning

1.11.2 Icke-finansiella tillgångar
Icke-finansiella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod prövas vid varje
rapportperiods slut för att fastställa om det föreligger behov av nedskrivning. De
redovisade värdena för koncernens icke-finansiella tillgångar med bestämbar
nyttjandeperiod, liksom för dem med obestämbar nyttjandeperiod, prövas med avseende
på nedskrivningsbehov närhelst det finns en indikation på att det redovisade värdet
kanske inte är återvinningsbart. Tillgångens återvinningsvärde beräknas årligen för
immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och beräknas även för samtliga
icke-finansiella tillgångar om det föreligger en indikation på ett nedskrivningsbehov.
Vid bedömning med avseende på nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta
nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden.
Återvinningsvärdet för en tillgång eller kassagenererande enhet är det högre av dess
nyttjandevärde och verkliga värde minus försäljningskostnader. Nyttjandevärde är
nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflöden en tillgång eller kassagenerande enhet
förväntas ge upphov till diskonterade baserat på en diskonteringsränta före skatt som
återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengarnas tidsvärde och de
specifika riskerna förknippade med tillgången eller den kassagenererande enheten.
En nedskrivning redovisas om det redovisade värdet för en tillgång eller dess
kassagenererande enhet överstiger det beräknade återvinningsvärdet. Nedskrivningar
redovisas i rapporten över resultatet.
En nedskrivning återförs endast i den utsträckning det inte leder till att tillgångens
redovisade värde överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avskrivningar, om ingen
nedskrivning hade gjorts för tillgången.
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1.12

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för utförda tjänster i den löpande
verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal
verksamhetscykel om denna är längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om
inte, tas de upp som anläggningstillgångar.
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
minskat med eventuell reservering för värdeminskning (not 1.7). Det redovisade värdet
för tillgången minskas via ett avsättningskonto och förlusten redovisas i rapporten över
resultatet. När en fordran inte bedöms som återvinningsbar skrivs den ned mot
avsättningskontot för kundfordringar och övriga fordringar. Om nedskrivningsbeloppet
minskar i en efterföljande period redovisas återföringen av den tidigare redovisade
nedskrivningen i rapporten över resultatet.

1.13

Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder
om de förfaller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna
är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

1.14

Operationell leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna förknippade med ägande behålls
av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under
leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i
rapporten över resultatet linjärt över leasingperioden.

1.15

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras
till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital.
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1.16

Utdelningar
Slutgiltliga utdelningar redovisas när de godkänts av Bolagets aktieägare, interima
utdelningar under räkenskapsåret redovisas när de har beslutats av styrelsen. Utdelning,
avseende belopp som har beslutats av styrelsen och godkänts av Bolagets aktieägare men
som ännu ej utbetalats, redovisas som en skuld i rapporten över finansiell ställning före
eller per rapportperiodens slut.

1.17

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har ett antal aktierelaterade ersättningsplaner där regleringen görs med aktier och där
koncernen erhåller tjänster från anställda som vederlag för koncernens egetkapitalinstrument.
Genom dessa egetkapitalreglerade ersättningsplaner tilldelas berättigade anställda aktieoptioner
medan styrelseledamöter tilldelas teckningsoptioner.
Egetkapitalreglerade aktierelaterade ersättningar redovisas till verkligt värde på tilldelningsdagen
för anställdas tjänster, vilket kräver en värdering av aktieoptionerna och teckningsoptionerna. När
verkligt värde har fastställts omprövas beloppet som redovisas som kostnad för att återspegla
antalet tilldelningar för vilka hänförliga tjänstgöringsvillkor och icke marknadsrelaterade
intjänandevillkor uppfylls, så att det belopp som redovisas baseras på antalet tilldelningar som
uppfyller de hänförliga tjänstgöringsvillkoren och icke marknadsrelaterade villkoren per
intjänandetidpunkten.
I slutet av varje rapportperiod omprövar koncernen sina bedömningar av antalet optioner som
förväntas bli intjänade baserat på de icke marknadsrelaterade intjänandevillkoren och
tjänstgöringsvillkoren. Koncernen redovisar eventuella avvikelser mot de ursprungliga
bedömningarna som omprövningen ger upphov till i rapporten över resultatet och gör motsvarande
justeringar i eget kapital.
I fråga om teckningsoptioner tilldelas berättigade styreledamöter teckningsoptionerna direkt, och
har de rättigheter som anges i avtalet. Följaktligen anses dessa intjänas direkt, och därför
redovisar koncernen hela kostnaden per det datum då dessa teckningsoptioner tilldelas.
Vidare kan de anställda under vissa omständigheter tillhandahålla tjänster före tilldelningsdagen,
och därför uppskattas verkligt värde per tilldelningsdagen i syfte att redovisa kostnaden under
perioden mellan tjänstgöringsperiodens början och tilldelningsdagen.
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1.17

Aktierelaterade ersättningar - fortsättning
När optionsrätterna utnyttjas emitterar Bolaget nya aktier. Ersättningen som erhålls, netto efter
direkt hänförliga transaktionskostnader, krediteras aktiekapitalet (nominellt belopp) och övrigt
tillskjutet kapital.
Tilldelningen av optioner till de anställda i koncernens dotterföretag avseende koncernens
egetkapitalinstrument redovisas som ett kapitaltillskott. Verkligt värde för tjänster som erhållits
från anställda, värderade utifrån verkligt värde per tilldelningsdagen, redovisas under
intjänandeperioden som en ökning av investeringar i dotterföretag med en motsvarande
kreditering av eget kapital i Bolagets redovisning.
Social avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner betraktas som en integrerad del
av tilldelningen, och kostnaden behandlas som en kontantreglerad aktierelaterad ersättning.

1.18

Resultat per aktie

1.18.1 Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till
moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier
under perioden.
1.18.2 Resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att justera det vägda genomsnittliga
antalet utestående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella
stamaktier.
The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set
out below. These policies have been consistently applied to all periods presented, unless
otherwise stated.
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