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Förvaltningsberättelse 
 

Sammanfattning 
 
Ayima Group AB och dess dotterbolag (’koncernen’) erbjuder sina kunder digitala marknadsföringstjänster. 
 
Koncernen erbjuder innovativa marknadsförings-tjänster med syfte att hjälpa sina kunder att skapa tillväxt i 
sin onlineförsäljning över hela världen. Med lång erfarenhet och branschkunskaper, kombinerat med 
egenutvecklade teknologiska lösningar, har Ayima varit en ledande aktör inom digitala 
marknadsföringstjänster i över 11 år. 
 
Genom en tydlig strategi och fokus på leverans har koncernen levererat inom samtliga sina fokusområden, 
såväl intäkter och tillväxt som investeringar i teknologi och diversifiering av verksamheten. Styrelsen är 
övertygad om att koncernen står väl rustade för att leverera fortsatt hög tillväxt och att fortsätta utveckla 
verksamheten. 
 

Året 2018 
 

● Nettoomsättningen uppgick till 183,0 MSEK (129,6), en ökning med 41,2% jämfört med 2017. 

● Bruttovinsten uppgick till 97,6 MSEK (68,6), en ökning med 41,9% jämfört med 2017. 

● EBITDA (rensat för jämförelsestörande poster om -2,6 MSEK) uppgick till -2,6 MSEK (-15,1), en 

förbättring med 12,5 MSEK jämfört med 2017. 

● Totalresultat (efter skatt och jämförelsestörande poster) uppgick till -7,1 MSEK (-11,3) 

● Balansomslutningen uppgick till 120,2 MSEK (51,5) 

● Likvida medel ökade med 3,0 MSEK under året till 3,9 MSEK 

● Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 SEK (-2,55) 

 

 

● Förvärvet av LeapThree innebär förbättrad resultattillväxt i framtida perioder. Det innebär också att 

koncernen får tillgång till kunskap och en kundbas i ytterligare vertikaler, data och analysverktyg. 

● Pågående interna utvecklingsprojekt kommer att stärka verksamheten och förbättra den tekniska 

kompetensen in-house 

● Den organiska tillväxten är positiv i alla segment och regioner.   
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Information om verksamheten  
 
Ayima Group AB (publ) med org. nr. 559095-9291 och säte i Stockholm är moderbolag i en koncern som 

omfattar dotterbolagen Ayima Holdings Limited med registreringsnummer 10353201 samt det svenska 

dotterbolaget Ayima Nordic AB med org. nr. 556876-7510. Dotterbolaget Ayima Holdings Ltd är verksamt i 

London med de 100 % ägda dotterbolagen Ayima Ltd, Ayima Creative Ltd, Rankers Ltd (vilande), Ayima Inc., 

Ayima Canada, LeapThree Limited samt Bet Rank Limited. Ayima Holdings Ltd och Ayima Nordic AB ägs till 

100 procent av moderbolaget. I juni 2018 startade Ayima Holding Ltd ett nytt helägt dotterföretag, Bet Rank 

Limited som skall leverera specialiserade digitala marknadsföringstjänster till gaming-industrin. Den 17 

september 2018 slutförde Ayima Group AB förvärvet av 100 % av aktierna i LeapThree Limited, ett brittiskt 

företag som är inriktade på Data&Analytics. För att underlätta konsolideringen av bolagens 

verksamhetsdrivande bolag så fördes samtliga andelar den 31 december över till Ayima Holding Ltd. 

Nuvarande koncernstruktur framgår nedan. 

 

Moderbolaget verkar per dags dato som holdingbolag och dotterbolagen är verksamhetsbolag med 

verksamhet som erbjuder tjänster inom SEO och digital marknadsföring. Syftet med denna struktur är att 

Bolaget i framtiden smidigt skall kunna genomföra förvärv av dotterbolag utan att de i stor grad påverkar 

befintliga bolags verksamheter. Koncernen bildades 2017-01-31.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



Ayima Group AB (publ)  5 
Org nr 559095-9291   

   

 

Ayimas kontor 
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Produkter & Tjänster 
 

SEO 

Sökmotoroptimering (SEO) är utförandet av att öka antalet besökare och deras kvalitet på en webbplats 

genom att förbättra rankingen i de algoritmiska sökmotorernas resultat. 

Forskning visar att webbplatser på första sidan av Google får nästan 95% av klick samtidigt som resultat 

som visas högre upp på sidan får ökad klickfrekvens (CTR) och således mer trafik. Därmed innebär SEO 

att se till att en webbplats är åtkomlig, tekniskt sund, använder ord som utövare skriver in i sökmotorerna, 

samt har en utmärkt användarupplevelse med ändamålsenligt innehåll av hög kvalitet som hjälper till att 

svara på en användares sökfråga.  

 

Betald media / Paid Media 

Betald media avser externa marknadsföringsinsatser som involverar en betald placering. Betald media 

inkluderar PPC-reklam, varumärkesinnehåll samt visningsannonser. Betald media är en väsentlig del av 

intäktstillväxt och varumärkeskännande för onlineföretag. Paid social använder sponsrat innehåll eller 

annonser för att öka en webbplats närvaro hos sidor eller feeds från tredje part. Exempel är en Facebook 

eller Pinterest-sida, ett Twitter-konto eller en YouTube-kanal.  

 

Content / Creative 

Content marketing är en typ av marknadsföring som innebär att skapa och dela material online (såsom 

videor, bloggar och sociala medier) som inte uttryckligen främjar ett varumärke men som syftar till att 

stimulera intresse för dess produkter eller tjänster. 

 

Data & Analytics 

Dataanalys är processen för att inspektera, rengöra, transformera och modellera data med målet att 

upptäcka användbar information, informera slutsatser och stödja beslutsfattande. 

Data analytics avser kvalitativa och kvantitativa tekniker och processer som används för att öka 

produktivitet och affärsvinst. Data extraheras och kategoriseras för att identifiera och analysera beteende 

och mönster, där tekniker varierar beroende på organisatoriska krav. 

Analytics avser upptäckandet, tolkningen och kommunikationen av meningsfulla mönster i data; och 

processen att tillämpa dessa mönster mot effektivt beslutsfattande. Organisationer kan tillämpa sådan 

analys på företagsdata för att beskriva, förutspå och förbättra företagets prestanda. 
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Flerårsöversikt koncernen 
 

 Koncernen Moderbolaget 

 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 

 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Belopp i tkr     

     
Resultat     
Nettoomsättning 182 983 129 491 2 587 25 

Rörelseresultat -7 659 -17 246 920 -876 

Periodens resultat -7 148 -10 720 -4 960 -859 

     
Finansiell ställning     
Balansomslutning 120 210 51 503 70 166 15 672 

Eget kapital 40 485 24 887 32 443 15 376 

Soliditet, % 34% 48% 46% 98% 

 
 
Soliditet definieras som eget kapital plus obeskattade reserver minus skattedel på obeskattade reserver i förhållande till 
balansomslutningen. 

 
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 
 
Ayima Group AB signerade ett låneavtal med en mindre grupp investerare avseende ett lån om 8,5 MSEK. 
Anledningen till lånet var att styrelsen såg ett behov av ytterligare rörelsekapital på grund av högt inflöde av 
nya kunder som i sin tur innebar ytterligare rekryteringar av personal. 
 
Ayima har ett incitamentsprogram (’Enterprise Management Incentives Scheme’, EMI). Grundarna av 
Ayima tror på ’Employee Ownership’, och syftet med incitamentsprogrammet är att öka lojaliteten och 
motivationen hos personalen för att därmed kunna behålla kompetent arbetskraft. Aktierna förvaltas åt de 
anställda av Ayima Employee Benefit Trust 2011 (EBT). Målet är att göra långvarigt anställda till aktieägare 
för att ge möjlighet för dem att ta del av det värde som deras eget arbete skapar. I tillägg så förbättrar detta 
möjligheterna att locka till sig talang och kompetens men att ändå kunna hålla personalkostnaderna på en 
stabil och hållbar nivå. Personalkostnaderna utgör 75% av bolagets totala rörelsekostnader och är den 
enskild största faktorn till att kunna förbättra framtida rörelsemarginaler. 
 
I maj 2018 utgavs 272 547 stycken optioner till EBIT. Optionerna som ägs av EBT kommer att överlåtas till 
anställda inom Ayima som 2018-05-24 varit anställda i minst 12 månader med följande villkor: 

● Personer som varit anställda inom gruppen mer än 12 månader men mindre än fyra år vid 
tidpunkten 2018-05-24 skall ha rätt till optioner uppgående till ett värde motsvarande 25 % av deras 
årliga bruttolön. 

● Personer som varit anställda inom gruppen mer än fyra år vid tidpunkten 2018-05-24 skall ha rätt till 
optioner uppgående till ett värde motsvarande 40 % av deras årliga bruttolön. 

● Vid beräkningen av hur många optioner respektive anställd har rätt till skall den genomsnittliga 
kursen för april 2018 avseende Ayima Group AB’s listade aktier användas. 

● Nyckelpersoner inom koncernen har möjlighet att bli erbjudna ytterligare optioner. 
● Optioner som inte överförs till anställda skall fortsätta förvaltas av Ayima Employee Benefit Trust 

2011 för att i ett senare skede kunna överföras till nya anställda, efter godkännande från styrelsen. 
● Optionerna tjänas in linjärt över en fyraårsperiod med 25 % varje år. 
● Innehavare av optionerna har rätt att för varje option teckna en nyutgiven B-aktie i Ayima Group AB 

till ett teckningspris om 1 SEK per aktie. Teckningstiden är i maj 2019, 2020, 2021 och 2022. 
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Den 25 juni 2018 startade Ayima Holdings Limited ett nytt helägt dotterföretag, Bet Rank Limited. Detta nya 
bolag skall fokusera på skräddarsydda tjänster till gamingindustrin – en industri inom vilken Ayima sedan 
tidigare har mycket erfarenhet. 
 
Den 31 juli 2018 signerade Ayima ett överlåtelseavtal (’SPA’) gällande förvärv av 100 % av aktierna i 
LeapThree Limited, ett brittiskt bolag fokuserat på Digital Analytics och Conversion rate optimization. Den 
initiala köpeskillingen uppgick till 25 MSEK och erlades dels genom kontant betalning om 4,6 MSEK, dels 
genom utgivande av 26 800 stycken A-aktier och 784 662 stycke B-aktier i Ayima Group AB. Förvärvet 
slutfördes den 17 september 2018. Det finns i avtalet också en earn-out som är tänkt att stärka 
incitamenten för kraftig tillväxt under de kommande åren. Under sitt senaste avslutade räkenskapsår 
omsatte LeapThree 9,25 MSEK och uppvisade ett resultat före skatt om 4,8 MSEK. Förvärvet kommer att 
ge Ayima en boost i de uppsatta målen om att utveckla nya intäktsströmmar inom områden som Analytics, 
CRO, AI och Machine Learning, men på kort sikt även addera stark tillväxt och en lönsam verksamhet. 
Integrering av det nya bolaget i koncernen har gått smärtfritt och vi ser redan synergieffekter i form av 
möjlighet till införsäljning av nya tjänster till den i koncernen redan befintliga kundbasen. 
 
6 augusti 2018 offentliggjorde Ayima att en ansökan lämnats in till Nasdaq gällande byte av 
handelsplattform från Spotlight (tidigare Aktietorget) till Nasdaq First North. Bytet till Nasdaq First North 
genomfördes den 6 september 2018. 
 
För att uppnå synergieffekter har Ayima under 2018 valt att byta revisionsbyrå till BDO, som tidigare varit 
valda revisorer för Ayima i Storbritannien vilket är koncernens största marknad. Ayima höll en extra 
bolagsstämma 19 oktober 2018 där BDO Sweden AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Nordström, 
valdes till revisorer i Ayima Group AB avseende räkenskapsåret 2018. 
 
I början av november 2018 genomfördes den årliga ISO27001-granskningen i Ayima UK. Resultatet innebar 
att ISO-certifieringen förlängdes till och med november 2019. ISO/IEC 27001 tillhandahåller krav för ett 
informationssäkerhetssystem (ISMS). ISO-certifieringen bekräftar att det finns policyer och förfaranden som 
gäller alla aspekter av arbetet som utförs, vi är också PCI-kompatibla och garanterar högsta säkerhetsnivå 
för alla data på våra system 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Den starka tillväxten har inneburit att rörelsekapitalet stundtals varit ansträngt under räkenskapsåret. 
Koncernen har i syfte att åter visa positivt resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten att 
genomföra omstruktureringar under Q1 2019. Omstruktureringarna kommer att innebära avveckling av en 
olönsam verksamhetsgren och nedskärningar kommer även att göras i personalstyrkan inom 
adminfunktioner. Dessa åtgärder bedöms ej påverka intäkter, tillväxt eller effektiviteten på ett negativt sätt. 
Omstruktureringen beräknas innebära årliga besparingar på c:a 10 MSEK, nettoeffekten avseende helåret 
2019 beräknas uppgå till 7 MSEK rensat för engångsposter. Tillväxt är fortsatt högre prioriterat än marginal, 
men ledningen är medveten om att det behövs ett positivt kassaflöde för att kunna stödja den fortsätta 
satsningen på tillväxt.  

 
Den 27 mars 2019 kallade Ayima till extra bolagsstämma den 16 april 2019. Syftet med bolagstämman var 
att besluta om utgivning av upp till 969 943 stycken B-aktier, vilket skulle öka aktiekapitalet med maximalt 
SEK 969 943. Styrelsen föreslog vidare att bolagstämman beslutade om utgivande av maximalt 969 943 
stycken teckningsoptioner, med rätt att teckna upp till 484 971 stycken B-aktier i bolaget, varpå aktiekapital 
skulle öka med maximalt SEK 484 971. Totalt innebär detta en maximal ökning av bolagets aktiekapital om 
SEK 1 454 914. Den planerade nyemissionen skulle innebära ett totalt kapitaltillskott om maximalt 13,6 
MSEK. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets egna kapital för att möjliggöra ytterligare förvärv och 
tillväxt. 
 
Framtida utveckling 
Avtal med 17 stycken nya kunder börjar gälla från och med januari 2019 och framåt. Det finns inga 
planerade ökningar i rörelsekostnader varför den positiva trenden i EBITDA bedöms fortsätta. Tillväxt är 
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fortsatt högre prioriterat än marginal, men ledningen är medveten om att det behövs ett positivt kassaflöde 
för att kunna stödja den fortsätta satsningen på tillväxt. 
 
Efter den lyckosamma integreringen av LeapThree i koncernen ser ledningen över ytterligare möjliga 
förvärv. Framtida förvärv kommer till stor del att finansieras av eget kapital. 
 
Finansiella risker 
Koncernens riskhantering samordnas på huvudkontoret i nära samarbete med styrelsen och fokuserar på att 
aktivt säkra koncernens sorts- och medelfristiga kassaflöden genom att minimera exponeringen för volatila 
finansiella marknader. 
 
För närmare beskrivning av koncernens finansiella riskhantering hänvisas till avsnittet Finansiell 
riskhantering, not 3 bland tilläggsupplysningarna. 
 
Koncernen engagerar sig inte aktivt i handel med finansiella tillgångar för spekulativa ändamål eller med 
derivat. 
 

Operationella Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Kunder 
Om en kund representerar en hög andel av koncernens intäkter är risken att verksamheten kommer att 
påverkas om att kunden avbryter avtalet. Ayima distribuerar intäkter från många olika kunder av varierande 
storlek, på långsiktiga kontrakt, med granskning och riskbedömning om en kund representerar mer än 10% 
av totala intäkter för koncernen. Respektive team har regelbundna möten med kunder för att både komma 
överens om och utarbeta en plan för framtida arbete som ska genomföras och rapportera om avslutat arbete. 
Vi kommunicerar med de flesta kunder dagligen och tillhandahåller uppdateringar och svar på frågor. Med 
god kommunikation är Ayima ständigt medveten om alla kunders status och säkerställer att de goda 
relationerna upprätthålls och eventuella problem behandlas och lösas med minimala förseningar. 
 
Kundförluster: Kontrakt är vanligtvis skrivna över minst 12 månader, förnyelserna är automatiska och om 
nödvändigt avtalas i god tid före kontraktets slutdatum. 
 
Brexit 
Brexit fortsätter att vara en påtaglig risk för Ayima, precis som för alla andra koncerner verksamma i 
Storbritannien. Koncernen har känt viss Brexit-relaterad osäkerhet från kunderna. Styrelsen är dock 
övertygad, givet att Ayima säljer tjänster snarare än varor, att verksamheten inte kommer att påverkas 
överdrivet.  
 
Personal 
I slutet av året hade koncernen cirka 107 anställda vilket inkluderar både heltidsanställda, deltidsanställda 
och konsulter på längre kontrakt. För att bygga en stark kultur runt företaget har Ayima utvecklat starka 
styrsystem och utvärderingssystem för företagets anställda och företaget har mycket låg personalomsättning 
för branschen (c:a 5% per år) vilket innebär att Ayima förlorar mycket lite kompetens och kunskap genom 
anställdas förluster. Under året har incitamentsprogram för personalen införts. 
 
Ansvarsrisker 
Ayima är ISO 27001-certifierad, vilket bekräftar att det finns policyer och förfaranden som gäller alla aspekter 
av arbetet som utförs, vi är också PCI-kompatibla och garanterar högsta säkerhetsnivå för alla data på våra 
system. Ayima har ansvarsförsäkringar för alla dotterbolag. 
 
Miljö och personal 
Medelantalet anställda i koncernen under räkenskapsåret uppgick till 107 (94) personer.  
 
Bolaget bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
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Forskning och Utveckling 
Totala aktiverade kostnader för balanserade utvecklingsutgifter uppgick under året till 6 077 tkr (4 146). 
Kostnadsförda utgifter för forskning och utveckling uppgick under räkenskapsåret till 1 805 tkr (3 004) 
 
Aktivering av internt utvecklade programvaror sker när alla krav som anges i not 2.5 är uppfyllda. Att 
särskilja forskningsfaser från utvecklingsfaser i nya projekt och att bedöma om kraven på aktivering av 
utvecklingskostnader är uppfyllda, kräver uppskattningar och bedömningar, vilka beskrivs närmare i not 4.  
 
Ägarförhållanden  
 
Ägarförteckning med största ägare 
 

Aktieägare per 2018-12-31 Antal A-aktier Antal B-aktier Röster (%) Kapital (%) 
New Equity Ventures* - 1 240 962 15.3 20.5 
Michael Jacobson 66 666 821 157 18.4 14.7 
Michael Nott 66 667 760 837 17.7 13.7 
Timothy Webb 66 667 870 837 19.0 15.5 
Gaming Realms PLC** - 347 487 4.3 5.7 
Digital Spine AB*** - 16 500 0.2 0.3 
Ayima EBT - 213 502 2.6 3.5 
Michael Feiner 15 000 390 731 6.7 6.7 
Peter O’Neill 11 800 301 441 5.2 5.2 
Others - 856 208 10.6 14.2 
Total 226 800 5 819 662 100,00 100,00 

 
* ägs till 100 % av New Equity Venture-koncernen 
**Londonbaserat bolag noterat på London Stock Exchange Aim 
***Kontrolleras av Björn Mannerqvist 
**** Ayima EBT som är upprättat för 8 nyckelmedarbetare i Bolaget 
 

Ayima har ett incitamentsprogram (’Enterprise Management Incentives scheme’, EMI) i vilket aktier utgivits 
till nyckelpersoner i Storbritannien. Aktierna förvaltas åt de anställda av Ayima Employee Benefit Trust 2011 
(EBT). I maj 2018 har 272 547 optioner utgivits till EBT. Optionerna kommer att överlåtas till anställda inom 
Ayima som varit anställda i minst 12 månader vid tidpunkten 2018-05-24. Varje option ger rätt till att teckna 
en ny B-aktie i Ayima Group AB för ett teckningspris om 1 SEK i maj månad 2019, 2020, 2021 och 2022. 

 
Förslag till resultatdisposition vid 2019 års ordinarie stämma 
Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel per 2018-12-31, 26 396 927 kr, balanseras i ny räkning. 
 
För förändringar i eget kapital under räkenskapsåret hänvisas till Koncernens och Moderbolagets rapport 
över förändringar i eget kapital.  
 
I övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med noter. 
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Rapport över resultat för koncernen 
 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

Nettoomsättning 5 182 983 129 491 

Övriga rörelseintäkter  58 80 

Summa   183 041 129 571 

    

Rörelsens kostnader    

Direkta kostnader  -85 391 -60 793 

Övriga externa kostnader 6, 20 -27 844 -24 163 

Personalkostnader 7 -74 715 -59 773 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 9,10 -2 488 -2 088 

Övriga rörelsekostnader  -261 – 

Summa rörelsens kostnader   -190 700 -146 817 

    

Rörelseresultat  -7 659 -17 246 

    

Finansiella intäkter  356 18 

Finansiella kostnader  -2 992 -258 

Resultat från finansiella poster   -2 636 -241 

    

Resultat före skatt  -10 295 -17 487 

Uppskjuten skatt 8 862 4 884 

Inkomstskatt 8 2 284 1 883 

Årets resultat   -7 148 -10 720 

    

    

Årets resultat hänförligt:    

Moderföretagets aktieägare  -7 148 -10 720 

Innehav utan bestämmande inflytande  – – 

 
  

Resultat per aktie före utspädning, SEK  -1,31 -2,55 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK  -1,31 -2,55 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning  5 464 617 4 206 690 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  5 464 617 4 206 690 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 
 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

    2018-12-31 2017-12-31 

    

Årets resultat  -7 148 -10 720 

    

Övrigt totalresultat för året:    

Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen    

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 

verksamheter  720 -640 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt  720 -640 

    

Summa totalresultat för året   -6 429 -11 360 

    

    

Summa totalresultat hänförligt till:    

Moderföretagets aktieägare  -6 429 -11 360 

Innehav utan bestämmande inflytande  – – 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

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

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Goodwill 9 38 670 1 171 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 9 14 600 8 465 

Kundrelationer 9 15 269 5 161 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 71 74 

Materiella anläggningstillgångar 10 3 072 3 105 

Finansiella anläggningstillgångar 11 2 837 2 776 

Uppskjutna skattefordringar 8 4 887 4 298 

Summa anläggningstillgångar   79 405 25 050 

    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar 12 25 193 16 926 

Aktuella skattefordringar 8 2 308 1 905 

Övriga fordringar 13 7 755 5 315 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 693 1 434 

Likvida medel  3 856 874 

Summa omsättningstillgångar   40 805 26 453 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  120 210 51 503 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen, forts 
 
 
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 15 6 046 5 235 

Övrigt tillskjutet kapital  34 598 13 383 

Reserver  -65 -785 

Balanserat resultat inklusive årets resultat  -94 7 054 

Summa eget kapital   40 485 24 887 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut 16 636 1 217 

Övriga långfristiga skulder 16 26 820 – 

Uppskjutna skatteskulder 8 1 849 282 

Summa långfristiga skulder   29 305 1 499 

    
Kortfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut 16 10 667 4 582 

Leverantörsskulder  16 477 11 379 

Aktuella skatteskulder  – 12 

Skuld till närstående parter (kort)  11 173 52 

Övriga skulder 17 6 327 6 286 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 5 776 2 807 

Summa kortfristiga skulder   50 420 25 117 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  120 210 51 503 
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Rapport över förändring av eget kapital i koncernen 
 

 

 

 

Aktie-

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 

resultat 

inkl årets 

resultat 

Totalt 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande 

Summa 

eget 

kapital  

 

  

        

Ingående balans per 2017-01-01 1 6 250 -145 18 664 24 770 -469 24 301 

        

Totalresultat        

Årets resultat    -10 720 -10 720 – -10 720 

        

Övrigt totalresultat        

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning 

av utländska verksamheter   -640  -640  -640 

Summa Totalresultat – – -640 -10 720 -11 360 – -11 360 

        

Transaktioner med aktieägare        
Effekt av omvänt förvärv och apportemission 3 549 -3 868  -889 -1 208 469 -740 

Nyemission 1 685 12 500   14 185  14 185 

Emissionskostnader  -1 500   -1 500  -1 500 

Summa 5 234 7 132 – -889 11 477 469 11 945 

               

Utgående balans per 2017-12-31 5 235 13 383 -785 7 054 24 887 – 24 887 

 
 
Beloppen ovan är efter omräkning på grund av rättelse av fel vilket påverkat Övrigt tillskjutet kapital i 
samband med redovisning av det omvända förvärvet. Se vidare not 4.  
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Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen, forts  
 

 

Aktie-

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 

resultat 

inkl årets 

resultat 

Totalt 
Innehav utan 

bestämmande 

inflytande 

Summa 

eget 

kapital  

 

  

        
Ingående balans per 2018-01-01 5 235 13 383 -785 7 054 24 887 – 24 887 

        

Totalresultat        
Årets resultat    -7 148 -7 148  -7 148 

        

Övrigt totalresultat        
Årets omräkningsdifferenser vid 

omräkning av utländska 

verksamheter   720  720  720 

Summa Totalresultat – – 720 -7 148 -6 429 – -6 429 

        

Transaktioner med aktieägare        
Incitamentsprogram  1 497   1 497  1 497 

Nyemission 811 19 719   20 530  20 530 

Summa 811 21 215 – – 20 530 – 22 495 

          –     

Utgående balans per 2018-12-31 6 046 34 598 -65 -94 40 485 – 40 485 
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Rapport över koncernens kassaflöden 
 
 

 2018-01-01 2017-01-01 

Belopp i tkr 2018-12-31 2017-12-31 

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
Rörelseresultat -7 659 -17 246 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
  - Återläggning av avskrivningar 2 488 2 088 

  - Incitamentsprogram 1 497 – 

  - Ej realiserade valutakursdifferenser – -412 

  - Övriga ej kassaflödespåverkande poster – 1 195 

Erhållen ränta 1 18 

Erlagd ränta -688 -258 

Betald skatt 1 039 10 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital -3 322 -14 606 

   
Förändringar i rörelsekapital   
Ökning/minskning av rörelsefordringar -9 382 -3 943 

Ökning/minskning rörelseskulder 5 608 7 594 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 096 -10 955 

   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -5 949 -4 245 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 268 -674 

Investeringar i dotterbolag 1 457 – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 760 -4 919 

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
Nyemission – 14 185 

Emissionskostnader – -1 500 

Upptagna lån (not 16) 18 467 2 634 

Amortering av lån -2 587 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 880 15 319 

   

Periodens kassaflöde 3 023 -555 

   
Likvida medel vid periodens början 874 1 497 

Kursdifferens i likvida medel -41 -68 

Likvida medel vid periodens slut  3 856 874 
 
  



Ayima Group AB (publ)  18 
Org nr 559095-9291   

   

 

Moderbolagets resultaträkning 
 

  2018-01-01 2017-01-01 

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

    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  2 587 25 

Summa rörelsens intäkter   2 587 25 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 6, 20 -1 667 -901 

Summa rörelsens kostnader   -1 667 -901 

    

Rörelseresultat  920 -876 

    

Resultat från andelar i koncernföretag  -4 781 – 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  355 18 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 454 0 

Resultat från finansiella poster   -5 880 18 

    

Årets resultat   -4 960 -859 
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Moderbolagets balansräkning 
 

  IFRS (RFR 2) 

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

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 24 5 822 3 526 

Summa finansiella anläggningstillgångar   5 822 3 526 

    

Summa anläggningstillgångar   5 822 3 526 

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar hos koncernföretag  63 318 11 719 

Övriga fordringar  13 643 294 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 10 55 

Summa kortfristiga fordringar   63 971 12 068 

    

Kassa och bank  373 78 

    

Summa omsättningstillgångar   64 344 12 146 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  70 166 15 672 
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Moderbolagets balansräkning, forts 
 
  IFRS (RFR 2) 

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

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 15 6 046 5 235 

Summa bundet eget kapital   6 046 5 235 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  30 719 11 000 

Balanserat resultat  638 – 

Årets resultat  -4 960 -859 

Summa fritt eget kapital   26 397 10 141 

    

Summa eget kapital   32 443 15 376 

    

Långfristiga skulder    

Övriga långfristiga skulder 23 25 967 – 

Summa långfristiga skulder   25 967 – 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  432 243 

Skulder till koncernbolag  – 52 

Skulder till närstående  11 173 – 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 150 – 

Summa kortfristiga skulder   11 755 295 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  70 166 15 672 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
 

 
Bundet eget 

kapital Fritt eget kapital  

 
Aktiekapital Överkursfond 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital Belopp i tkr 

      

Eget kapital per 2017-01-01 – – – – – 

      

Bildande av Ayima Group AB 

(publ) 
50    50 

      

Årets resultat    -859 -859 

Summa – – – -859 -859 

      

Transaktioner med aktieägare      

Apportemission 3 500     

Nyemission 1 685 12 500   14 185 

Emissionskostnader  -1 500   -1 500 

Summa transaktioner med 

aktieägare 5 185 11 000 – – 16 185 

      

Eget kapital per 2017-12-31 5 235 11 000 – -859 15 376 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital, forts. 
 

 

 
Bundet eget 

kapital Fritt eget kapital  

 Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital Belopp i tkr 

      

Eget kapital per 2018-01-01 5 235 11 000 – -859 15 376 

      

Resultatdisposition enligt beslut vid 

bolagsstämma  
 -859 859 – 

Årets resultat    -4 960 -4 960 

Summa totalresultat – – -859 -4 101 -4 960 

      

Transaktioner med aktieägare      

Nyemission 811 19 719   20 530 

Incitamentsprogram   1 497  1 497 

Summa transaktioner med 

aktieägare 811 19 719 1 497 – 22 027 

      

Eget kapital per 2018-12-31 6 046 30 719 638 -4 960 32 443 

 

  



Ayima Group AB (publ)  23 
Org nr 559095-9291   

   

 

NOTER 
 

Not 1 Allmän information 

Ayima Group AB (publ) med dotterföretag (”Ayima” eller ”Koncernen”) tillhandahåller tjänster inom digital 
marknadsföring. Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. 

Koncernens huvudkontor är beläget i London på 1 Lindsey Street, EC1A 9HP. 

Den nya koncernen uppstod den 31 januari 2017 då Ayima Holdings Limited med dotterbolag förvärvades 
genom en apportemission. Förvärvet har redovisats som ett omvänt förvärv, vilket innebär att Ayima 
Holdings Limited ses som den redovisningsmässiga förvärvaren och att Ayima Group AB (publ) ses som 
det förvärvade bolaget. Betalning skedde genom att aktier gavs ut i Ayima Group AB (publ) till de tidigare 
ägarna av Ayima Holdings Limited. Hela resultatet ingår 2017 för Ayima Holding Ltd. Ayima Group AB 
(publ) och Ayima Nordic AB ingår i koncernen från och med förvärvsdatum 2017-01-31.  

Den 25 april 2019 har denna koncernredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande.  

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. Årsredovisningen och 
koncernredovisningen med tillhörande noter är upprättad i heltalkronor men i årsredovisningen presenterad 
i tusental kronor. Av denna anledning kan summan av delposterna som presenteras avvika med ett till två 
tusen kronor. 

Moderbolaget Ayima Group AB (publ) har tillämpat International Financial Reporting Standards (’IFRS’) 
sedan det bildades i januari 2017 och detta är därmed koncernen andra årsredovisning som avges i 
enlighet med IFRS. 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

 
2.1 Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen.   

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan.  
 
Att upprätta rapporter i överenstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen 
anges i not 4. 
 
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges 
detta separat i not 2.15. 
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Nya och ändrade standarder som ska tillämpas av koncernen i innevarande period 

Samtliga standarder som trätt ikraft under 2018 har tillämpats i koncernredovisningen.  
 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 2019 eller senare 
och som bedöms kunna få eller ha påverkan på de finansiella rapporterna 
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2018 har ett antal standarder och tolkningar 
publicerats vilka träder ikraft 2019 eller senare. Nedan återges en sammanfattning av nya standarder eller 
ändringar i befintliga standarder som bedömts kunna vara tillämpliga för Koncernen på framtida finansiella 
rapporter.  

IFRS 16 kommer ej att tillämpas i förtid av koncernen. 
 
IFRS 16 Leasingavtal 
IFRS 16 Leasingavtal ska tillämpas från och med 1 januari 2019 och kräver att leasetagare redovisar 
tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än 12 månader 
och/eller avser belopp av mindre värde. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande 
tolkningar. Innebörden är att distinktionen mellan ett operationellt leasingavtal respektive ett finansiellt 
leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att reglera löpande 
betalningar till leasegivare. 
 
Koncernen har genomfört en utvärdering av effekterna av IFRS 16, som främst avser avtal om lokalhyra, 
och kommer att tillämpa den förenklade övergångsmetoden. Detta innebär att jämförelsetal inte räknas om 
och att det inte blir någon effekt på ingående balanser i eget kapital. Istället sätts startdatum för samtliga 
kontrakt till den 1 januari 2019. Koncernen har valt att använda övergångsregel som innebär att kontrakt 
som löper över mindre än 12 månader vid övergångsdatum undantas från balansräkningen. 
 
Per den 1 januari 2019 beräknas bolagets Nyttjanderättstillgångar respektive Skulder hänförliga till 
nyttjanderättstillgångar att uppgå till 13,5mSEK. Tidigare kostnadsförda leasingutgifter kommer istället att 
belasta resultaträkningen genom avskrivningar och räntekostnader vilka beräknas uppgå till c:a 6mSEK 
respektive 0,9mSEK för 2019. EBITDA beräknas öka med c:a 6,5mSEK medan påverkan på nettoresultatet 
är mer begränsad och beräknas uppgå till 0,3mSEK givet att inga ytterligare avtal tillkommer. 
 
2.2 Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet 
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett 
dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av 
koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en 
överenskommelse om villkorad köpeskilling.  

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.  

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till 
verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av 
det förvärvade företagets nettotillgångar. 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på 
förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara 
förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. 

Se vidare not 21 gällande rörelseförvärv. 
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2.3 Segmentrapportering 
 
Då koncernens eget kapitalinstrument handlas på en aktiv marknad så tillämpas IFRS 8 Rörelsesegment. 
Ett rörelsesegment är en del i ett företag vars verksamhet på en eller flera nivåer regelbundet granskas av 
koncernens ”Högsta Verkställande Beslutsfattare” som fattar beslut om vilka resurser som skall allokeras till 

segmentet och utvärderar segmentets utveckling. Inom Ayima har en grupp, bestående av verkställande 
direktör och styrelsen, identifierats som Högsta Verkställande Beslutsfattare. 
 
Verksamheten följs upp avseende intäkter per följande segment kopplat till tjänstekategori: SEO, Paid, 
Content & Creative och Data & Analytics. 

 
2.4 Omräkning av utländsk valuta 
 
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 används svenska kronor (SEK) som rapportvaluta, vilket också är Moderföretagets 
funktionella valuta och rapportvaluta. 
 
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 betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga 
valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet. 
 
Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
SEK i samband med konsolideringen 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, och 
alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av övrigt totalresultat. 
  
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettooinvesteringar i 
utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av 
sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de 
kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av 
realisationsvinsten/-förlusten. 
  
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas 
som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 
 
 
2.5 Immateriella tillgångar 
 
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens 
andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på 
förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar.  
 
Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar i enlighet med IFRS 3. 
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande 
redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. 
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Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika 
produkter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när samtliga följande 
kriterier är uppfyllda: 
i. det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas, 
ii. företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den, 
iii. det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten, 
iv. det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
v. adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 

eller sälja produkten finns tillgängliga, och 
vi. de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
 
Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader som uppkommer i arbetet med utveckling. 
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då 
tillgången är färdig att användas. De utvecklingskostnader som inte uppfyller samtliga kriterier kostnadsförs 
löpande. 
 
Kundrelationer 
Kundrelationer som uppfyller kriterierna förvärvade i samband med rörelseförvärv redovisas som 
immateriella tillgångar till verkligt värde på förvärvsdagen. 
 
Kundrelationer har en bestämd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda 
nyttjandeperioden. Eventuellt restvärde och bedömd nyttjandeperiod ses över vid varje balansdag. 
Koncernens kundrelationer skrivs av över 7-10 år. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Långsiktiga 
investeringar i programvara som bedöms generera framtida kassaflöden för koncernen har aktiverats och 
linjär avskrivning sker över den bedömda livslängden vilken är 4 år. Denna grundas i koncernens 
bedömning av när i framtiden som ny teknologi och programvara gjort den nuvarande obsolet. 
 
2.6 Materiella anläggningstillgångar 
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar.                              
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Materiella anläggningstillgångar består i koncernen av förbättringsutgifter på annans fastighet samt 
inventarier, verktyg och installationer.  

Avskrivningar på materiella tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade 
restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: 

Avskrivningstider materiella anläggningstillgångar 

Förbättringsutgift på annans fastighet  10 år 

Inventarier, verktyg och installationer  4 år 

 

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde 
överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det 
redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen. Se även efterföljande avsnitt avseende beskrivning av nedskrivningar av icke-finansiella 
anläggningstillgångar. 
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2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. I nuläget är detta för koncernen enbart goodwill.  
 
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende 
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
 
Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i så små kassagenererade enheter som möjligt. En 
kassagenererande enhet är en tillgångsgrupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden är att 
vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på nivån kassagenererande enhet. 
Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra fördel av synergieffekter i hänförliga 
rörelseförvärv och representerar den lägsta nivå i Koncernen där koncernledningen bevakar goodwill. 
Nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheter till vilka goodwill har fördelats prövas minst en 
gång per år. Alla övriga enskilda tillgångars eller kassagenererande enheters nedskrivningsbehov prövas 
när händelser eller ändrade omständigheter tyder på att det redovisade värdet inte kan återvinnas. 
 
En nedskrivning redovisas för det belopp med vilket tillgångens eller den kassagenererande enhetens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsbara belopp. För att fastställa nyttjandevärdet uppskattar 
koncernledningen förväntade framtida kassaflöden från varje kassagenererande enhet och fastställer en 
lämplig diskonteringsränta för att kunna beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden. De data som används vid 
prövning av nedskrivningsbehov är direkt kopplade till Koncernens senast godkända budget, justerad efter 
behov för att undanta effekterna av framtida omorganisationer och förbättringar av tillgångar. 
 
Diskonteringsfaktorer fastställs enskilt för varje kassagenererande enhet och återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengarnas tidsvärde och tillgångsspecifika riskfaktorer. Nedskrivningar avseende 
kassagenererande enheter minskar först det redovisade värdet för eventuell goodwill som är fördelad på 
den kassagenererande enheten. Eventuell återstående nedskrivning minskar proportionellt de övriga 
tillgångarna i de kassagenererande enheterna. Med undantag av goodwill görs en ny bedömning av alla 
tillgångar för tecken på att en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. En nedskrivning återförs om 
tillgången eller den kassagenererande enhetens återvinningsbara värde överstiger det redovisade värdet. 
 
2.8 Finansiella instrument 
 

Från och med 1 januari 2018 gäller IFRS 9 Finansiella instrument. I enlighet med övergångsreglerna i 
p.7.2.14 har jämförelsetalen inte räknats om. Övergången har inte inneburit någon påverkan på ingående 
balanser eller på eget kapital. Förändringar jämfört med tidigare redovisningsprinciper är i huvudsak att 
finansiella tillgångar klassificeras annorlunda jämfört med tidigare. Vidare görs under IFRS 9 prövning av 
nedskrivning av finansiella tillgångar med utgångspunkt i förväntade kundförluster snarare än redan 
inträffade förluster. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan finansiella 
anläggningstillgångar, kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel. På skuldsidan återfinns 
leverantörsskulder, övriga skulder, skuld till närstående part och upplåning. 

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde 
med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorierna 
finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Kundfordringar redovisas 
i enlighet med IFRS 9 initialt till transaktionspris. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura skickats. Skuld tas upp när 
motparten presterat och avtalsmässig skyldighet föreligger att betala även om faktura ännu inte mottagits. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 
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En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats, förfaller, eller 
bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs, eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

Koncernen klassificerar finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier:  

a) finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen,  
b) finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat, 
c) finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, 
d) finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, samt 
e) andra finansiella skulder.   

Finansiella tillgångar som anskaffats med avsikt att inkassera avtalsenliga kassaflöden värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Finansiella instrument där avsikten är annan än att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller 
finansiella tillgångar värdera till verkligt värde via övrigt totalresultat. Koncernen har tillgångar som värderas 
till upplupet anskaffningsvärde samt andra finansiella skulder.  

Vidare finns finansiella anläggningstillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen – i 
praktiken värderas dock dessa för närvarande till upplupet anskaffningsvärde. Innehav avser 15 % ägande i 
Tootsa MacGinty Limited, ett onoterat e-commerce bolag registrerat i Skottland. På grund av bolagets 
nischade verksamhet har i nuläget har inget marknadsvärde kunnat fastställas och det redovisas därför 
istället till upplupet anskaffningsvärde och testas löpande för nedskrivning.  

Finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.  

Kundfordringar 
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor som utförs i den löpande 
verksamheten. Kundfordringar förfaller generellt till betalning inom 30 dagar och samtliga kundfordringar 
har därför klassificerats som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset. 
Koncernen innehar kundfordringarna i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden och värderar dem därför 
vid efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.  
Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga 
värde, eftersom denna post är kortfristig i sin natur. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i 
resultaträkningen såsom övrig extern kostnad. 
 
Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kortfristiga placeringar med en löptid på högst tolv 
månader från anskaffningstidpunkten. I koncernen finns endast banktillgodohavanden. 
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Koncernens kundfordringar och likvida medel är inom tillämpningsområdet för modellen för förväntade 
kreditförluster. Den nedskrivning som skulle kunna komma ifråga för likvida medel bedöms dock som 
immateriell varför det bortses ifrån.  
 
Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster. Metoden innebär 
att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångspunkt för kundfordringar. 
Förväntade kreditförluster uppskattas i första hand med utgångspunkt i historiska data så som kundernas 
betalningshistorik och förlusthistoriken de senaste åren. 
 
Andra finansiella skulder 
Koncernens upplåning (omfattar posten upplåning från kreditinstitut), övriga långfristiga skulder, lån från 
närstående parter och leverantörsskulder klassificeras som andra finansiella skulder, se beskrivning nedan. 
Verkligt värde på upplåning beräknas, i upplysningssyfte, genom att diskontera det framtida kontrakterade 
kassaflödet till den aktuella marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för liknande finansiella skulder. 
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Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess 
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur. 
 
Upplåning 
Upplåning (upplåning från kreditinstitut) redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad 
mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Lånekostnader 
(räntekostnader och transaktionskostnader) redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de hänför 
sig. 
 
Koncernens nuvarande upplåning är i huvudsak kortfristig i sin natur och redovisat värde förutsätts därför 
motsvara dess verkliga värde. Den del som är långfristig löper förvisso med fast ränta, men skillnaden 
mellan rörlig och fast ränta anses uppgå till oväsentligt belopp. På grund av dessa två faktorer har inte 
effektivräntemetoden tillämpats på Koncernens upplåning. 
 
 
2.10 Eget kapital 
Stamaktier klassificeras som aktiekapital upptagna till kvotvärde av utgivna aktier. Transaktionskostnader 
som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag 
från emissionslikviden. 
 
Övrigt tillskjutet kapital avser betalningar i genomförda emissioner överstigande kvotvärdet av antalet 
utgivna aktier. Emissionskostnader hänförliga till utgivande av aktier minskar övrigt tillskjutet kapital, netto 
efter eventuella skattemässiga justeringar.  
 
Övriga komponenter av eget kapital utgörs av reserver kopplat till omräkningsdifferenser hänförliga till 
omräkning av utländska verksamheter. Slutligen ingår i balanserat resultat inklusive årets resultat 
upparbetade resultat för innevarande och tidigare perioder. 
 
 
2.11 Aktuell och uppskjuten skatt 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller 
i praktiken beslutade i de länder där moderföretagets 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 och gör, när så bedöms lämpligt, 
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 
 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och 
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller i praktiken 
beslutats 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. 
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2.12 Ersättningar till anställda 
Pensionsförpliktelser 
Koncernen har enbart så kallade avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader i takt med att de intjänas genom att anställda utfört tjänster åt företaget. Kostnader 
avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.  
 
Incitamentsprogram 
Egetkapitalreglerade instrument värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten. Verkligt värde 
beräknas genom Black-Scholes-modellen. Verkligt värde på optionerna per programmets start redovisas 
som en personalkostnad med en motsvarande ökning direkt i eget kapital. Vid varje rapportperiods slut 
omprövas bedömningarna av hur många aktier som förväntas bli intjänade baserat på villkoren. Eventuella 
nya bedömningar påverkar den kostnad som ackumulerat redovisas och påverkar även aktuell periods 
kostnad.  
 
2.13 Intäktsredovisning 
Intäkter mäts utifrån det i avtalet specificerade priset med kund och innefattar inte belopp som inkasseras 
av tredje parter. Koncernen redovisar en intäkt när kontrollen av tillgången eller tjänsten överförs till kund. 
 
Intäkter redovisas därför när ett prestationsåtagande är uppfyllt, i enlighet med avtalet. Merparten av 
koncernens prestationsåtaganden uppfylls över tid då det avser tjänster. Prestationsåtaganden som 
redovisas över tid mäts med utgångspunkt i hur stor del av tjänsterna som är utförda vid ett givet datum. 
Detta mäts antingen med en input eller output-metod, beroende på det specifika avtalet. Inputen är 
vanligtvis nedlagda kostnader, i huvudsak personalkostnader. I normalfallet finns ett direkt samband mellan 
nedlagd tid/personalkostnad och hur stor andel av tjänsteuppdraget som är utfört. I vissa fall används 
istället relevanta output-metoder, exempelvis milestones i projekt, för att bedöma storleken på intäkten som 
skall redovisas.  
 
För vissa kundavtal finns en skyldighet att kontinuerligt leverera tjänster under kontraktets löptid. 
Omfattningen av dessa typer av avtal är relativt begränsad. I dessa fall redovisas istället intäkterna linjärt 
över avtalets löptid.  
 
För avtal med en väsentlig finansieringskomponent där betalning skjuts upp så motsvarar det verkliga 
värdet dag 1, nuvärdet av framtida betalningar. Skillnaden mellan verkligt värde och det nominella belopp 
som skall erhållas i framtiden redovisas som en ränteintäkt. 
 
SEO Consulting: 
Intäkter från SEO Consulting redovisas per månad i enlighet med vad som är avtalat i kontrakten med kund, 
kontrakten sträcker sig vanligtvis över en period om minst 12 månader. Intäkter från dessa typer av tjänster 
avser vanligen retainer fees och tjänster som skall utföras enligt särskild överenskommelse. Intäkten tjänas 
in och redovisas över tid med hjälp av en output-metod. 
 
Media Link Development 
Media Link Development prissätts mot kund antingen som en fast kostnad per köpt länk eller en fast avgift 
per månad beroende på medelantalet köpta länkar över senaste kontraktsperioden (12 månader). Intäkten 
mäts utifrån input i form av nedlagd tid. 
 
Paid Media Spend 
Paid Media Spend faktureras och redovisas på månadsbasis i takt med att arbete utförs, dvs. en 
inputmetod tillämpas. 
 
Creative and Content 
Tjänster inom Creative and Content utförs antingen som ett retainer fee-arrangemang vilket faktureras 
månadsvis i förskott i enlighet med faktureringsplanen, eller i projektform med fast pris. I det senare fallet 
skrivs ett separat projektkontrakt med kund vilket definierar vilka tjänster som skall utföras inom projektet, 
milestones och faktureringstidpunkter. Intäkten redovisas per månad i takt med att arbetet slutförts med 
hjälp av en output-metod. 
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Övrigt ad-hoc arbete utförs på löpande räkning och faktureras månadsvis i efterskott, per timme i enlighet 
med det överenskomna timarvodet. 
 
Ovan redovisningsprinciper är alla i överensstämmande med den nya standarden för intäktsredovisning, 
IFRS 15, som trädde i kraft den 1 januari 2018. Övergången till IFRS 15 har därför inte haft någon påverkan 
för koncernen.  
 
2.14 Leasing 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras 
som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. 
 
Leasing av anläggningstillgångar, där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas 
finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella 
kostnader för att uppnå en fast räntesats för den redovisade skulden. Motsvarande betalningsförpliktelser, 
efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens post Övriga långfristiga skulder. Räntedelen 
i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje 
redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av under 
den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden. 
 
Koncernen har endast operationella leasingavtal vilka i sin helhet avser lokalhyra. 
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2.15 Redovisningsprinciper i moderbolaget 
Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med koncernredovisningen. 
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. RFR 2 anger undantag från och tillägg till de av IASB utgivna standarder samt av 
IFRIC utgivna uttalanden. Undantagen och tilläggen ska tillämpas från det datum då den juridiska personen 
i sin koncernredovisning tillämpar angiven standard eller uttalande.  
 
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i Årsredovisningslagen, vilket bland annat 
medför att en annan presentation av eget kapital tillämpas. 
 
Aktier i dotterföretag redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas 
i posten Resultat från andelar i koncernföretag. I anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag inkluderas 
transaktionskostnader. I koncernredovisningen kostnadsförs transaktionsutgifter i den period de 
uppkommer. 
 
Incitamentsprogrammet beskrivet ovan innebär i moderbolaget (till den del det avser optionskostnader i 
dotterbolagen) att emitteringen av egetkapitalinstrument anses vara ett aktieägartillskott i dotterbolagen från 
moderbolaget varför detta redovisas som investering i dotterbolag och inte mot resultaträkningen som 
personalkostnad. Investeringen bedöms sedan, i likhet med andra tillskott, för nedskrivningsbehov. Om 
nedskrivningbehov föreligger för aktier i dotterbolag blir effekten att en finansiell kostnad redovisas i 
moderbolagets resultaträkning. 
 
IFRS 9 tillämpas inte i juridisk person, istället tillämpas p. 3-9 i RFR 2. Finansiella instrument som är 
anläggningstillgångar värderas i moderbolaget i enlighet med anskaffningsvärdesmetoden, medan 
omsättningstillgångar redovisas enligt lägsta värdets princip. Övrig långfristig skuld avseende earn-out 
värderas i moderbolaget till anskaffningsvärde medan det i koncernen varje år görs en unwind av 
diskonteringseffekten. 
 
IFRS 16 kommer ej att tillämpas i juridisk person i moderbolaget. Istället redovisas samtliga leasingavtal 
som operationella leasingavtal med löpande kostnadsföring av leasingavgifter i resultaträkningen. Avtal 
som är klassificerade som leasingavtal enligt IFRS 16 klassificeras som leasingavtal även i moderbolaget. 
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Not 3 Finansiell riskhantering 

 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk, kreditrisk och 
likviditetsrisk/finansieringsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på resultat och likviditet p.g.a. finansiella risker. 
 
Gruppens riskhantering sköts av huvudkontoret i samråd med styrelsen, och fokuserar på att aktivt 
säkerställa gruppens kassaflöden på kort- och medellång sikt. I riskfunktionen ingår att identifiera, utvärdera 
och säkra finansiella risker. 
 
Koncernen tillämpar inte s.k. säkringsredovisning enligt reglerna i IAS 39 eller IFRS 9.  
 
Marknadsrisk 
 
Valutarisk 
Ayima är en internationell koncern med verksamhet i flera länder. Rapporteringsvalutan är svenska kronor. 
Detta gör att koncernen är exponerad för valutarisker på grund av att förändringar i valutakurser kan 
påverka resultat och eget kapital.  

Exponering för förändring i valuta delas vanligen in i två huvudgrupper, omräkningsexponering respektive 
transaktionsexponering. 

Omräkningsexponering 
De utländska dotterbolagens tillgångar med avdrag för skulderna utgör en nettoinvestering i utländsk valuta, 
som vid konsolideringen ger upphov till en omräkningsdifferens. Sådana omräkningsdifferenser förs direkt 
till koncernens egna kapital och redovisas under separat kategori inom eget kapital benämnd Reserver. En 
närliggande form av omräkningsexponering är det resultat som under året upparbetas i de utländska 
dotterbolagen och som därmed löpande påverkar det utländska egna kapitalet. Detta har en relativt stor 
påverkan på koncernen då verksamheten i huvudsak är baserad utanför Sverige i andra valutakursen än 
SEK. 
 
Koncerninterna lån omräknas till aktuell balansdagskurs hos den enhet som har fordran alternativt skulden 
denominerad i annan valuta än den funktionella valuta som gäller rör respektive enhet. Netto har 
koncerninterna lån ingen påverkan på eget kapital, däremot påverkar de resultaträkningen för koncernen. 
 
Transaktionsexponering 
Med transaktionsexponering menas vanligen dels exponering som härrör från kommersiella flöden, d.v.s. 
försäljning och inköp över gränserna, dels exponering från finansiella flöden.  
 
Merparten av koncernens inköp och försäljning sker i GBP samt i USD. 68 % av försäljningen under det 
sista kvartalet 2018 var i GBP och 28 % i USD. Av inköpen skedde 60 % i GBP och 20 % i USD. 
Transaktionsexponeringen kopplad till valutakursförändringar på kundfordringar och leverantörsskulder är 
dock begränsad då fakturering i huvudsak sker i lokal valuta för bolagen i koncernen. Vidare har koncernen 
factoringavtal för kundfordringar i USD och GBP.  
 
Kreditrisk 
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser 
på förfallodagen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår genom kundfordringar och likvida medel.  
 
Se not 12 Kundfordringar, och efterföljande stycke, för närmare beskrivning av koncernens exponering i 
kundfordringar. 
 

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden 
Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar, är koncernens intäkter och 
kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. 
Koncernens ränterisk uppstår främst genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta 
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utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter 
koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. 
 
Merparten av koncernens kortfristiga upplåning löper med rörlig ränta och är således exponerad för 
kassaflödesrisk. Koncernens långfristiga upplåning löper med fast ränta och är således exponerad för 
ränterisk avseende verkligt värde. Då merparten av upplåningen är kortfristig i sin natur bedöms dock den 
samlade ränterisken för koncernen vara låg. 
 
I övrigt hänvisas till not 16 Upplåning för beskrivning av väsentliga villkor för upplåningen. 
 
Likviditetsrisk/Finansieringsrisk 
Per den 31 december 2018 hade koncernen en tillgänglig likviditet om 3 856 tkr. Likviditeten består av 
banktillgodohavanden. Koncernen ser över likviditetsbehovet genom att prognostisera både framtida in- och 
utflöden från den löpande verksamheten såväl som från finansieringsverksamheten. Likviditetsbehovet följs 
upp veckovis. 
 
I tabellen nedan återfinns de odiskonterade kassaflöden som kommer av koncernens skulder i form av 
finansiella instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakterade tidigaste återstående löptiderna. De 
belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp, eftersom 
diskonteringseffekten är oväsentlig. 
 
Belopp i utländsk valuta samt belopp som ska betalas baserat på en rörlig ränta har uppskattats genom att 
använda de på balansdagen gällande valutakurserna och räntesatserna.  
 

Koncernen 

Mindre än 1 år 

Mellan 1 och 2 

år 

Mellan 2 och 5 

år Belopp i tkr 

Per 31 december 2018    

Upplåning från kreditinstitut 10 667 636 – 

Övriga långfristiga skulder 13 350 12 580 6 665 

Skulder till närstående parter 12 737 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 22 805 – – 

Totalt 59 559 13 216 6 665 

    

Per 31 december 2017    

Upplåning från kreditinstitut 4 582 640 731 

Skulder till närstående parter 52 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 17 665 – – 

Totalt 22 299 640 731 

 

Moderföretaget 

Mindre än 1 år 

Mellan 1 och 2 

år 

Mellan 2 och 5 

år Belopp i tkr 

Per 31 december 2018    

Övriga långfristiga skulder 13 350 12 580 6 665 

Skulder till närstående parter 12 737 – – 

Leverantörsskulder 432 – – 

Totalt 26 519 12 580 6 665 

 

 

   

Per 31 december 2017    

Skulder till närstående parter 52 – – 

Övriga skulder 243 – – 

Totalt 295 – – 
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Verkligt värde-hierarki 
Ayima klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värde-hierarki som speglar 
tillförlitligheten av de indata som används för att göra värderingarna. Verkligt värdehierarkin har följande 
nivåer: 
 
Nivå 1 – Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. 
Nivå 2 – Indata andra än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt, 
till exempel som priser, eller indirekt, till exempel härledda priser. 
Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar information. Lämplig nivå 
fastställs på basis av den lägsta nivå av indata som är väsentlig för värderingen till verkligt värde. 
 
De instrument koncernen har som värderas till verkligt värde över resultaträkningen utgörs av onoterade 
innehav där något marknadsvärde ännu ej kunnat fastställas. Därför redovisas detta till anskaffningsvärde 
och testas årligen för nedskrivning till dess att ett marknadsvärde har kunnat fastställas. 
 

 
Hantering av kapitalrisk 
 
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den 
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla 
en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.  

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer Ayima kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. 
Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerat med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total 
upplåning (omfattande posterna Kortfristig och Långfristig upplåning från kreditinstitut i koncernens 
balansräkning) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens 
balansräkning plus nettoskulden.  

 

Skuldsättningsgraden per den 31 december var som följer: 
 

 Koncernen Moderbolaget 

  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Övriga långfristiga skulder 26 820 – 25 967 – 

Total upplåning (not 16) 11 303 5 799 – – 

Skuld till närstående parter 11 173 52 11 173 – 

Avgår: likvida medel -3 856 -874 -373 -78 

Nettoskuld 45 440 4 977 36 768 -78 

Totalt eget kapital 40 485 24 887 32 443 15 376 

Totalt kapital 85 925 29 864 69 211 15 298 

     
Skuldsättningsgrad 53% 17% 53% -1% 

 

  



Ayima Group AB (publ)  36 
Org nr 559095-9291   

   

 

Finansiella instrument per kategori 
 
Koncernen Finansiella tillgångar 

värderade till verkligt 

värde via 

resultaträkningen 

Finansiella 

tillgångar värderade 

till upplupet 

anskaffningsvärde Summa 
  

2018-12-31    

Tillgångar i balansräkningen    

Finansiella anläggningstillgångar 2 837 - 2 837 

Kundfordringar - 25 193 25 193 

Övriga fordringar - 7 755 7 755 

Likvida medel - 3 856 3 856 

Summa 2 837 36 804 39 641 

 

 Andra finansiella 

skulder 

Summa 

2018-12-31   

Skulder i balansräkningen   

Långfristig upplåning från kreditinstitut 636 636 

Övriga långfristiga skulder 26 820 26 820 

Kortfristiga upplåning från kreditinstitut 10 667 10 667 

Leverantörsskulder 16 477 16 477 

Skuld till närstående parter 11 173 11 173 

Övriga skulder 6 327 6 327 

Summa 72 101 72 101 

 
Koncernen Finansiella tillgångar 

värderade till verkligt 

värde via 

resultaträkningen 

Finansiella 

tillgångar värderade 

till upplupet 

anskaffningsvärde Summa   

2017-12-31    

Tillgångar i balansräkningen    

Finansiella anläggningstillgångar 2 776 - 2 776 

Kundfordringar - 16 926 16 926 

Övriga fordringar - 1 434 1 434 

Likvida medel - 874 874 

Summa 2 776 19 234 22 010 

 

 Övriga finansiella 

skulder 

Summa 

2017-12-31   

Skulder i balansräkningen   

Långfristig upplåning från kreditinstitut 1 217 1 217 

Kortfristiga upplåning från kreditinstitut 4 582 4 582 

Leverantörsskulder 11 379 11 379 

Aktuella skatteskulder 12 12 

Skuld till närstående parter 52 52 

Övriga skulder 6 286 6 286 

Upplupna kostnader 2 046 2 046 

Summa 25 574 25 574 
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper samt rättelse av fel 

 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål 
 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas i enlighet med redovisningsprinciperna i avsnitt 2.13, och redovisas olika beroende på de 
prestationsåtaganden som identifieras. När ett avtal med kund innehåller flera prestationsåtaganden så 
värderas respektive åtagande till verkligt värde. Den mest kritiska bedömningsposten kopplat till intäkter är 
mätning av intäkter från projektavtal. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. 
Återvinningsvärden har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras, uppskattningarna framgår av not 9 där även redovisade värden per balansdagen 
framgår. Till underlag för prövningen ligger framtagen affärsplan för kommande år. 
 
Aktiverade kostnader för utvecklingsarbeten 
Det kräver uppskattningar och bedömningar för att särskilja utvecklingsfasen i ett nytt projekt från 
forskningsfasen, och att säkerställa att aktiveringskriterierna är uppfyllda för aktiverade 
utvecklingskostnader. Ayima gör vidare löpande bedömningar avseende värdet på gjorda aktiveringar av 
kostnader kopplat till utvecklingsarbeten. Det mest kritiska antagandet, som varit föremål för bedömning av 
ledningen, är om aktiverade utgifter kommer att generera framtida ekonomiska fördelar som minst 
motsvarar gjord aktivering. Per balansdagen är det ledningens bedömning att framtida kassaflöden med 
marginal kommer att täcka gjorda investeringar, varför det inte föreligger något nedskrivningsbehov. Se not 
9 för redovisat värde på aktiverade kostnader för utvecklingsarbeten. 
 
Redovisning av uppskjutna skattefordringar 
Uppskjutna skattefordringar avser temporära skillnader och underskottsavdrag och redovisas endast i den 
mån det bedöms att dessa kommer att kunna utnyttjas mot framtida genererade överskott i verksamheten. 
Koncernens uppskjutna skattefordran består till stor del av aktiverad skattefordran på underskottsavdrag. 
Det redovisade värdet av denna skattefordran prövas minst en gång per år. Vid en sådan prövning ställs 
skattefordran i relation till framtida skattepliktiga vinster, vilket baseras på ledningens uppskattningar utifrån 
bland annat prognoser och strategiska planer. Se not 8 för mer information om uppskjutna skatter. 
 
Verkligt värde på finansiella anläggningstillgångar 

Onoterade innehav prövas årligen för nedskrivning då inget marknadsvärde ännu kunnat fastställas. 
Nedskrivningsprövning baseras på prognoser och kassaflöden för de kommande fem åren vilka diskonteras 
till nuvärde med av koncernen uppskattad diskonteringsränta. 
 
Incitamentsprogram 
Belopp som redovisas i såväl resultat- som balansräkning avseende incitamentsprogram avser 
personaloptioner till anställda vilket ännu inte blivit intjänade. Uppskattningar behöver därför göras för att 
fastställa ett verkligt värde på optionerna vid tidpunkten de blir tilldelade, denna uppskattning görs med 
hjälp av Black-Scholes-modellen. 
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper samt rättelse av fel, forts. 
 
Rättelse av fel gällande redovisning av rörelseförvärv 
 
Den 31 januari 2017 förvärvade Ayima Group AB (publ) samtliga aktier i det brittiska bolaget Ayima 
Holdings Limited. Efter transaktionen så var säljarna majoritetsägare i moderbolaget, därför har förvärvet 
redovisats som ett omvänts förvärv. Betalning av köpeskillingen för andelarna i Ayima Holdings Limited 
erlades genom en apportemission där säljaren erhöll 3 500 000 stycken nyemitterade aktier i Ayima Group 
AB (publ) varefter de hade majoritet i Ayima Group AB (publ). Ett omvänt förvärv innebär att Ayima 
Holdings Limited ses som den redovisningsmässiga förvärvaren och Ayima Group AB (publ) som det 
förvärvade bolaget, trots att det legalt är tvärtom.  

Då ingen verksamhet bedrevs i moderbolaget vid tidpunkten för förvärvet kan detta ej betraktas som ett 
rörelseförvärv. Istället skall det redovisas som ett tillgångsförvärv vilket innebär att ingen goodwill 
uppkommer. I tidigare offentliggjorda rapporter har goodwill redovisats till följd av det omvända förvärvet. 

Felet har rättats genom att samtliga påverkade poster räknats om retroaktivt. Resultaträkningen har ej 
påverkats av rättelsen. 
 

 Koncernen 

Balansräkning, utdrag 2017-12-31 Ökning/minskning 2017-12-31 efter rättelse 

Goodwill 60 118 -21 448 38 670 

Tillgångar 141 658 -21 448 120 210     

Övrigt tillskjutet kapital 56 046 -21 448 34 598 

Totalt eget kapital 61 933 -21 448 40 485     

Eget kapital och skulder 141 658 -21 448 120 210 
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Not 5 Segmentsinformation 

 

Ayima följer upp omsättning per tjänstekategori. Resultatet följs för koncernen som helhet på EBITDA-nivå. 
 
I tillägg följs omsättningen per geografi, för vilket separata upplysningar lämnats nedan. 
 
Tillgångar och skulder följs enbart för koncernen som helhet. Koncernen har tre kunder som representerar 
mer än 10 % av den totala omsättningen (15 % i Paid Media, 15 % i Paid Media och 10 % i alla tjänster 
respektive). 
 
Försäljningen inom koncernen avser tjänsteförsäljning. 
 

Segmentsinformation för 2018 

 

  

SEO Paid 

Content & 

Creative 

Data & 

Analytics Övrigt Summa 

Segmentens totala intäkter 85 247 85 092 8 425 3 434 786 182 983 

Kostnad för försäljning -10 810 -73 855 -29 -527 -171 -85 391 

Bruttomarginal 74 437 11 237 8 396 3 961 956 97 592 

 

 
Segmentsinformation för 2017 

 
  

SEO Paid 

Content & 

Creative 

Data & 

Analytics Övrigt Summa 

Segmentens totala intäkter 59 498 60 313 7 980 – 1 700 129 491 

Kostnad för försäljning -9 931 -50 079 -783 – – -60 793 

Bruttomarginal 49 567 10 234 7 197 – 1 700 68 698 

 
 
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande 

 

 2018-01-01 2017-01-01 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Storbritannien 127 309 90 254 

Nordamerika 55 343 38 510 

Övriga Europa 331 727 

Summa nettoomsättning per geografisk marknad 182 983 129 491 
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Not 6 Revisionsarvoden 

 
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet 
med överenskommelse eller avtal. Vidare innefattar det 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. Andra revisionsuppdrag avser 
kvalitetssäkringstjänster, granskning som utmynnar i rapport eller intyg som är avsedd även för andra än 
uppdragsgivaren, exempelvis översiktlig granskning av delårsrapport. 
 
 

 2018-01-01 2017-01-01 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

  Revisionsuppdrag 1 142 294 

  Andra revisionsuppdrag – 247 

  Skatterådgivning – 62 

  Övriga rådgivningstjänster 425 257 

Summa 1 566 860 

   

   

 2017-01-03 2016-01-01 

Moderföretaget 2017-12-31 2016-12-31 

  Revisionsuppdrag 399 183 

  Andra revisionsuppdrag – 21 

  Skatterådgivning – 16 

  Övriga rådgivningstjänster – 5 

Summa 399 225 
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Not 7 Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal 

 

 2018-01-01 2017-01-01 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Löner och ersättningar 64 937 54 238 

Sociala kostnader 5 642 4 130 

Incitamentsprogram 1 487 – 

Pensionskostnader 2 246 1 405 

Summa 74 312 59 773 

 

 
Moderbolaget har inte haft några anställda eller personalkostnader under räkenskapsåret eller 
jämförelseåret. 
 
 

 2018-01-01 2017-01-01 

 2018-12-31 2017-12-31 

Koncernen 
Löner och andra 

ersättningar 

Sociala avgifter inkl 

pensionskostnader 

Löner och andra 

ersättningar 

Sociala avgifter inkl 

pensionskostnader 

     

Styrelseledamöter, verkställande 

direktörer och andra ledande 

befattningshavare 
4 301 520 4 210 504 

Övriga anställda 62 123 7 368 50 028 5 031 

varav personaloptioner 1 487 – – – 

Summa 66 424 7 888 54 238 5 535 

 
 

 2018-01-01  2017-01-01  

 2018-12-31  2017-12-31  

  Medelantal 

anställda 

Varav män Medelantal 

anställda 

Varav män 

Moderföretaget     

Sverige – – – – 

Totalt i moderföretaget – – – – 

     

Dotterföretag      

Storbritannien 75 64% 69 60% 

USA 19 40% 15 45% 

Kanada 13 46% 10 40% 

Totalt i dotterföretag 107 57% 94 55% 

     

Koncernen totalt 107 57% 94 55% 
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Not 7 Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal, forts. 
 
 
Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 

 

 2018-01-01  2017-01-01  

 2018-12-31  2017-12-31  

  Antal på 

balansdagen 

Varav män Antal på 

balansdagen 

Varav män 

Koncernen      

Styrelseledamöter 4 100,0% 5 100% 

Verkställande direktör och övriga 

ledande befattningshavare 

4 100,0% 3 100% 

Koncernen totalt 8 100% 8 100% 

     

Moderföretaget     

Styrelseledamöter 4 100,0% 5 100% 

Verkställande direktör och övriga 

ledande befattningshavare 

1 100% 1 100% 

Moderföretaget totalt 5 100% 6 100% 

  
 
 
VD Instruktion 

 
Verkställande direktören skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att 
medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt bevaka att den inom bolaget bedrivna 
verksamheten är förenlig med gällande bolagsordning. Uppgiften innefattar rätt att besluta i alla frågor 
rörande bolagets angelägenheter, vilka inte ankommer på styrelsen, med nedan angivna undantag . 
 
● VD får inte träffa avtal om inköp eller försäljning av fast egendom eller av bolag eller verksamheter 
 
● VD får inte ta ut inteckningar i rörelsen eller i eventuell fast egendom 
 
● VD får inte fatta beslut om investeringar eller därmed liknande åtaganden överstigande 50 000 kronor 

Uppgifter 
 
Uppsägningstid 3 månader 
 
VD bidrar inte till eller får några pensionsförmåner från pensionssystemet. 
 
Incitamentsprogram 
 
I maj 2018 utgavs 272 547 stycken optioner till EBIT. Optionerna som ägs av EBT kommer att överlåtas till 
anställda inom Ayima som 2018-05-24 varit anställda i minst 12 månader med följande villkor: 

● Personer som varit anställda inom gruppen mer än 12 månader men mindre än fyra år vid 
tidpunkten 2018-05-24 skall ha rätt till optioner uppgående till ett värde motsvarande 25 % av deras 
årliga bruttolön. 

● Personer som varit anställda inom gruppen mer än fyra år vid tidpunkten 2018-05-24 skall ha rätt till 
optioner uppgående till ett värde motsvarande 40 % av deras årliga bruttolön. 

● Vid beräkningen av hur många optioner respektive anställd har rätt till skall den genomsnittliga 
kursen för april 2018 avseende Ayima Group AB’s listade aktier användas. 

● Nyckelpersoner inom koncernen har möjlighet att bli erbjudna ytterligare optioner. 
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● Optioner som inte överförs till anställda skall fortsätta förvaltas av Ayima Employee Benefit Trust 
2011 för att i ett senare skede kunna överföras till nya anställda, efter godkännande från styrelsen. 

● Optionerna tjänas in linjärt över en fyraårsperiod med 25 % varje år. 
● Innehavare av optionerna har rätt att för varje option teckna en nyutgiven B-aktie i Ayima Group AB 

till ett teckningspris om 1 SEK per aktie. Teckningstiden är i maj 2019, 2020, 2021 och 2022. 
 
På balansdagen var 249 462 stycken optioner utestående. Den genomsnittliga återstående löptiden på 
utestående optioner uppgår till 3 år och 5 månader. Under 2018 har 23 085 stycken optioner förverkats på 
grund av avslutad anställning. Inga optioner är nyttjade under året. 
 
Verkligt värde på optionerna bestäms vid tilldelningstidpunkten med hjälp av Black-Scholes modellen. Total 
kostnad för optionsprogrammet kostnadsförs linjärt över löptiden fyra år.  

Not 8 Skatt 

 
 

 Koncernen Moderbolaget   

 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Aktuell skatt för året 2 284 1 883 – – 

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 862 630 – – 

Uppskjuten skatt avseende aktiverade 

underskottsavdrag – 4 253 – – 

Summa skatt på årets resultat 3 146 6 767 – – 

 
 
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande 
skattesats är följande: 
 

 Koncernen Moderbolaget   

 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-03 2017-01-01 

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Resultat före skatt -10 295 -17 487 -4 960 -859 

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats* 2 013 3 386 1 091 189 

Ej avdragsgilla kostnader -900 -130 -1 053 – 

Ej bokförda avdragsgilla kostnader 3 034 3 066 – 330 

Aktivering av tidigare ej redovisade underskottsavdrag – 1 936 – – 

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 

skattefordran redovisats -619 -1 050 -38 -519 

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte 

redovisats – 28 – – 

Utländsk skatt -148 -2 – – 

Effekt av ändrade skattesatser -172 -468 – – 

Inkomstskatt 3 146 6 767 – – 

 
* För 2018 har rådande skattesats i Storbritannien om 19,00% använts för Ayima Holdings Limited-
koncernen, och 22 % för de svenska enheterna. För 2017 var gällande skattesats i Storbritannien 19,25 %. 
 
Ej bokförda avdragsgilla kostnader hänför sig för såväl 2017 som 2018 till poster kopplade till R&D 
(’Research and development enhanced deduction’ och ’R&D tax credit’) samt avskrivningar på gjorda 
investeringar (’Capital allowances in excess of depreciation’) som är avdragsgilla enligt brittiska skatteregler 
men ej är bokade i resultaträkningen. R&D tax credit, totalt belopp om 2 308 tkr (1 905) är bokat som aktuell 
skattefordran då beloppet beräknas återvinnas inom ett år från skattemyndigheterna. 
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Not 8 Skatt, forts. 
 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är 
sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.  
 
Koncernens ackumulerade underskottsavdrag, uppgår till: 
 

Koncernen   Moderbolaget   

2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

5 441 4 814 555 519 

 
Det finns inga tidsbegränsningar på underskott varken 2017 eller 2018. 
 
Skatteeffekten på underskottsavdrag tas upp endast i den mån det finns övertygande faktorer som talar för 
att dessa kan utnyttjas inom en snar framtid. Historik av förluster är en faktor mot att värdera 
underskottsavdragen. Utöver detta har underskottsavdrag värderats i den utsträckning det också finns 
uppskjutna skatteskulder som kan kvittas mot underskott. 
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Not 8  Skatt, forts. 
 

 2018-01-01 2017-01-01 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Uppskjutna skatteskulder   

Materiella anläggningstillgångar – 282 

Kundrelationer 1 849 – 

Summa uppskjutna skatteskulder 1 849 282 

   

Uppskjutna skattefordringar   

Underskottsavdrag 4 876 4 298 

Incitamentsprogram 277 – 

Summa uppskjutna skattefordringar 4 887 4 298 

   

Uppskjutna skattefordringar, netto 3 038 4 016 

 

 2018-01-01 2017-01-01 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Uppskjutna skatteskulder   

 - uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas efter mer än 12 månader 1 657 282 

 - uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas inom 12 månader 191 – 

Summa uppskjutna skatteskulder 1 849 282 

 
  
Uppskjutna skattefordringar   

 - uppskjutna skattefordringar som beräknas utnyttjas efter mer än 12 

månader 

4 887 1 594 

 - uppskjutna skattefordringar som beräknas utnyttjas inom 12 månader – 2 704 

Summa uppskjutna skattefordringar 4 887 4 298 

 

Uppskjuten skatt, netto 3 038 4 016 

 

Nettoförändringen avseende uppskjuten skatt är följande:   

 2018-01-01 2017-01-01 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Vid årets början 4 016 -957 

Redovisning i resultaträkningen 862 4 884 

Valutakursdifferenser 72 90 

Vid årets slut 3 038 4 016 
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Not 9 Immateriella tillgångar 

 
Goodwill 
 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 701 1 532 

Ökning genom rörelseförvärv 38 004 811 

Avyttringar – -568 

Valutakursdifferenser -505 -74 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 39 201 1 701    

Ingående nedskrivningar -531 – 

Årets nedskrivningar/Återföring – -531 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -531 -531  

  
Utgående redovisat värde 38 670 1 171 

 
 
Beloppen ovan är efter omräkning på grund av rättelse av fel (not 4). 
 
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden gällande goodwill är följande: 
 

2018-12-31  

Tillväxttakt 1)                                               2 % 

Diskonteringsränta 2) 14,2 % 

  

 
1) Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden. 
2) Diskonteringsränta före skatt använd vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden. 
 
De underliggande antagandena var följande: 

1. Omsättningstillväxt på 10% per år för budgetperioden vilket bedöms relativt försiktigt satt (utfall 
2018 var i snitt 30-40%). 

 
2. Lägre direkta kostnader under 2019 vilket kommer att öka bruttomarginalen till 67% vilket bedöms 

vara en hållbar nivå även för framtida perioder. Den förbättrade marginalen kan förklaras av ökad 
effektivitet och automatisering genom egenutvecklade system.  

 
3. Rörelsekostnaderna beräknas öka med 7% per år. De kostnadsbesparingar som satts in i Q1 

2019 beräknas spara c:a 7 MSEK per år gällande rörelsekostnader. 
 

4. Lån kommer att återbetalas under 2019, ingen refinansiering bedöms erforderlig. I och med detta 
beräknas räntekostnaderna minska under kommande år. 

 
5. Inrullade underskott kommer att användas mot framtida överskott/skatteskulder. R&D tax credits 

gör också att det inte beräknas uppkomma några aktuella skatteskulder inom en överskådlig 
framtid. 
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Ayima undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsprövning har skett med grund i identifierbara kassagenererande enheter. Återvinningsvärden 
för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde, vilket är baserat på 
framtida kassaflöden som diskonterats. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras. De 
diskonterade kassaflödena är baserat på budget för 2019 och prognoser för 2020 - 2023. Bortom 
prognosperioden har utgångspunkten varit en tillväxttakt om 2 procent per år. Något nedskrivningsbehov 
har inte identifierats. 
 
Förändringen i goodwill under året hänför sig i sin helhet till förvärvet av LeapThree Limited. Se vidare not 
21 Rörelseförvärv. 

 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 8 465 4 457 

Årets aktiverade tillgångar 5 949 4 146 

Valutakursdifferenser 186 -138 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 14 600 8 465 

   

Utgående ackumulerade avskrivningar – – 

   

Utgående redovisat värde 14 600 8 465 

 

Kundrelationer 
 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 6 013 6 276 

Ökning genom rörelseförvärv 11 403 – 

Valutakursdifferenser -41 -264 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 17 375 6 013 

   

Ingående avskrivningar -851 – 

Årets avskrivningar -1 273 -851 

Valutakursdifferenser 19 – 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 105 -851 

   

Utgående redovisat värde 15 269 5 161 

 
Ingående kundrelationer är hänförligt till inkråmsförvärv av Quickthink Media Limited under 2016, där utöver 
kundstocken även personalstyrkan förvärvades. Årets aktiveringar är i sin helhet hänförligt till förvärvet av 
LeapThree Limited. 
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Not 9     Immateriella tillgångar, forts. 
 
 
Övriga immateriella tillgångar 

 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 647 650 

Valutakursdifferenser 2 -3 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 649 647 

   

Ingående avskrivningar -573 -566 

Årets avskrivningar -5 -7 

Utgående ackumulerade avskrivningar -578 -573 

   

Utgående redovisat värde 71 74 

Not 10 Materiella anläggningstillgångar 

 
Inventarier, verktyg och installationer 
 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 9 093 8 636 

Inköp 795 585 

Försäljningar och utrangeringar -2 514 -20 

Ökning genom rörelseförvärv 36 – 

Omklassificeringar – -6 

Valutakursdifferenser 132 -102 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 7 541 9 093 

   

Ingående avskrivningar -7 158 -6 120 

Försäljningar och utrangeringar  2 503 18 

Årets avskrivningar  -1 024 -1 057 

Omklassificeringar  – 2 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 848 -7 158 

   

Utgående redovisat värde 1 693 1 935 
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Förbättringsutgift på annans fastighet 
 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 766 1 726 

Inköp 473 100 

Valutakursdifferenser -85 -60 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 154 1 766 

   

Ingående avskrivningar -596 -424 

Årets avskrivningar  -179 -172 

Utgående ackumulerade avskrivningar -775 -596 

   

Utgående redovisat värde 1 379 1 170 

 
 

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Vid årets början 2 776 2 894 

Valutakursdifferenser 61 -118 

Utgående redovisat värde 2 837 2 776 

 

Inköp under 2016 avser innehav om 15 % i ett onoterat e-commerce bolag, Tootsa MacGinty Limited, som 
är registrerat i Skottland. Innehavet är värderat till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med IFRS 
9. På grund av bolagets nischade verksamhet har dock inte något marknadsvärde ännu kunnat fastställas, 
varför innehavet redovisas till anskaffningsvärde och årligen testas för nedskrivning till dess att ett 
marknadsvärde kunnat fastställas. 

Not 12 Kundfordringar 

 
Det verkliga värdet på koncernens kundfordringar överensstämmer med det redovisade värdet. Per 
balansdagen fanns inga förfallna kundfordringar. 
 
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Kundfordringar 25 237 16 926 

Minus: reservering för osäkra fordringar -44 – 

Kundfordringar - netto 25 193 16 926 

 
Kundfordringar fördelade per valuta   

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

SEK 14 138 

USD 9 276 5 947 

EUR 632 296 

GBP 13 386 10 254 

Andra valutor 1 885 292 

  25 193 16 926 
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Not 13 Övriga fordringar 

 

 Koncernen Moderbolaget   

  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Skattekonto 505 247 505 247 

Fordran på anställda 501 239 – – 

Depositioner 2 958 2 817 – – 

Momsfordran 143 84 138 47 

Övriga fordringar 1 161 105 – – 

Fordran på närstående bolag 2 487 1 822 – – 

Summa övriga fordringar 7 755 5 315 643 294 

 

 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

 Koncernen Moderbolaget 

  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetald hyra 743 750 – – 

Förutbetalda försäkringskostnader 302 239 – – 

Upplupna intäkter 191 189 – – 

Övriga poster 456 255 10 55 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

1 693 1 434 10 55 

 

Not 15 Aktiekapital 

 
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken följer 
närmast efter balansräkningen. 
 

Moderbolaget 

Antal aktier 

(st) 

Aktiekapital 

(kr) Överkursfond (kr) Summa 

Nybildning bolag 50 000 50 000  50 000 

Nyemission 950 000 950 000 – 950 000 

Nyemission 200 000 200 000 1 800 000 2 000 000 

Apportemission 3 500 000 3 500 000 – 3 500 000 

Nyemission, netto efter 

emissionskostnader 

535 000 535 000 9 200 060 9 735 060 

Utgående balans per 31 december 2017 5 235 000 5 235 000 11 000 060 16 235 060 

     

Ingående balans per 1 januari 2018 5 235 000 5 235 000 11 000 060 16 235 060 

Kvittningsemission 811 462 811 462 19 718 527 20 529 989 

Utgående balans per 31 december 2018 6 046 462 6 046 462 30 718 587 36 765 049 

 
 
Aktierna har ett kvotvärde på 1 kr per aktie. 226 800 aktier avser A-aktier vilka har ett röstvärde på 10/1 
jämfört med de 5 819 662 st B-aktierna. Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt betalda. 
 
Förslag till resultatdisposition vid 2019 års ordinarie stämma 
Styrelsen föreslår att disponibla medel per 2018-12-31, 26 396 928 kr, balanseras i ny räkning. 
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Not 16 Upplåning och Övriga långfristiga skulder 

 
 
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Långfristig 
  

Upplåning från kreditinstitut, övrigt 636 1 217 

Övriga långfristiga skulder 26 820 – 

  27 457 1 217    

Kortfristig 
  

Upplåning från kreditinstitut, factoring 10 079 4 027 

Upplåning från kreditinstitut, övrigt 587 555 

Övriga räntebärande skulder 11 173 52 

  21 840 4 634    

Summa upplåning 49 296 5 851 

 
 
Koncernens upplåning från kreditinstitut utgörs av factoring (fakturabelåning) av kundfordringar. 
Koncernens övriga upplåning från kreditinstitut avser ett lån från Funding Circle. Detta skall återbetalas över 
4 år och togs upp i januari 2017. Se även not 3 för beskrivning av kontraktuella odiskonterade kassaflöden. 
Övriga långfristiga skulder avser earn-out som uppkommit i samband med LeapThree-förvärvet. Denna är 
vid förvärvstidpunkten diskonterad till nuvärde och en unwind görs årligen med en diskonteringsränta om 
13,8%. Övriga räntebärande skulder utgörs dels av ett lån om 2,5mSEK till Ayima Employee Benefit Trust 
2011, se vidare not 22, samt kortfristig upplåning från en mindre grupp investerare om 8mSEK. 
 
Förändringen i koncernens upplåning under året är följande: 

 
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Upplåning vid årets början 5 851 3 298 

Amortering av lån -2 587 – 

Upptagna lån under året 18 464 2 686 

Ökning i samband med rörelseförvärv 26 323 – 

Unwind diskontering earn out 853 – 

Förändring upplupen ränta 621 – 

Valutakursdifferenser -228 -134 

Summa upplåning 49 296 5 851 

 
Koncernens upplåning fördelar sig på följande valutor: 
 
 
  2018-12-31 2017-12-31 

SEK 11 173 52 

GBP 38 123 5 799 

  49 296 5 851 

 
 
Lån från Funding Circle löper med en fast ränta om 7 %. Kortfristig upplåning om 8mSEK löper med fast 
ränta om 12 % och lån till Ayima Employee Benefit Trust 2011 löper med fast ränta om 4 %. Det verkliga 
värdet på koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då upplåningen från 
factoring är kortfristiga till sin natur, samt att effekten av att tillämpa effektivitetsräntemetoden för övriga 
kortfristig upplåning anses oväsentlig.  
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Not 17 Övriga skulder 

 

 Koncernen 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31 

Momsskuld 1 496 1 115 

Skuld till kreditkortsföretag 2 160 2 649 

Personalrelaterade skulder 2 523 2 470 

Övrigt 148 52 

Summa övriga skulder 6 327 6 286 

 
 

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

 Koncernen 

  2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna sociala avgifter 93 – 

Övriga personalrelaterade poster 88 – 

Konsultarvoden – 35 

Revision och redovisning 236 307 

Förutbetalda intäkter 3 264 760 

Övrigt 2 095 1 704 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 776 2 807 

 
 

Not 19 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser 

 
Varken i koncernen eller i moderbolaget fanns det några Ställda säkerheter eller Eventualförpliktelser per 
2018-12-31 eller 2017-12-31. 

 

Not 20 Åtaganden 

 
Åtaganden avseende operationell leasing 
 
Åtaganden för operationell leasing nedan avser i sin helhet lokalhyra. 
 
Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt 
följande: 
 

 Koncernen Moderbolaget 

  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Inom ett år 7 875 5 325 –  

Senare än ett men inom fem år 10 939 7 775 – – 

Senare än fem år – – – – 

  18 814 13 100 – – 

 
 
Kostnader för operationell leasing har under räkenskapsåret uppgått till 6 008 tkr (6 133). 
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Not 21 Rörelseförvärv 

 
Rörelseförvärv under 2018 
 
Den 31 juli 2018 signerade Ayima ett överlåtelseavtal (’SPA’) gällande förvärv av 100 % av aktierna i 
LeapThree Limited, ett brittiskt bolag fokuserat på Digital Analytics och Conversion rate optimization. Den 
initiala köpeskillingen uppgick till 25 MSEK och erlades dels genom kontant betalning om 4,6 MSEK, dels 
genom utgivande av 26 800 stycken A-aktier och 784 662 stycke B-aktier i Ayima Group AB. Förvärvet 
slutfördes den 17 september 2018. Det finns i avtalet också en earn-out som är tänkt att stärka 
incitamenten för kraftig tillväxt under de kommande åren. Under sitt senaste avslutade räkenskapsår 
omsatte LeapThree 9,25 MSEK och uppvisade ett resultat före skatt om 4,8 MSEK. Transaktionsrelaterade 
kostnader uppgick till 486tkr. 
 
 

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill: 

      2018  

         

      LeapThree Limited  

  Koncernen   2018-09-17  

  Köpeskilling      

   - Utbetald köpeskilling vid förvärvsdatum   4 601  

   - Tilläggsköpeskilling   26 323  

   - Betalning med egetkapitalinstrument   20 419  

  Sammanlagd köpeskilling   51 342  

         

         

Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande: 

  Förvärvat redovisat värde 
  

LeapThree Limited 
 

  Likvida medel   6 058  

  Kundrelationer   11 403  

  Maskiner och inventarier   39  

  Kundfordringar och andra fordringar   1 277  

  Aktuell skatteskuld   -877  

  Uppskjutna skatteskulder, netto   -1 938  

  Leverantörsskulder och andra skulder   -2 623  

  Verkligt värde på nettotillgångar   13 110  

  Innehav utan bestämmande inflytande   -  

  Goodwill   38 004  

  Förvärvade nettotillgångar   51 342  
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Not 21  Rörelseförvärv, forts. 
 

Köpeskilling - kassautflöde:     

      2018 

  Kontant reglerad köpeskilling   4 601 

  Likvida medel i dotterföretag   -6 058 

  Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten   -1 457 

 
 
Förvärv under 2017 
 
Omvänt förvärv av Ayima Holdings Limited - tillgångsförvärv 

Den 31 januari 2017 förvärvade Ayima Group AB (publ) samtliga aktier i det brittiska bolaget Ayima 
Holdings Limited. Efter transaktionen så var säljarna majoritetsägare i moderbolaget, därför har förvärvet 
redovisats som ett omvänts förvärv. Det innebär att Ayima Holdings Limited ses som den 
redovisningsmässiga förvärvaren och Ayima Group AB (publ) som det förvärvade bolaget, trots att det 
legalt är tvärtom.  

Betalning av köpeskillingen för andelarna i Ayima Holdings Limited erlades genom en apportemission där 
säljaren erhöll 3 500 000 stycken nyemitterade aktier i Ayima Group AB (publ) vilket innebar att de blev 
majoritetsägare i Ayima Gropu AB (publ).  

Ayima Group AB betraktades ej som en rörelse vid tidpunkten för förvärvet, därmed har transaktionen 
redovisats som ett tillgångsförvärv vilket innebär att inga goodwill-poster uppkommer. 

I de konsoliderade finansiella rapporterna ingår Ayima Holdings Limited för hela 2017. Moderbolaget Ayima 
Group AB (publ) ingår från förvärvstidpunkten 31 januari 2017. 

Se även not 4 gällande rättelse av fel. 

 
Ayima Nordic AB 
 
Den 31 januari 2017 förvärvade Ayima Group AB (publ) 51 % av aktierna i Ayima Nordic AB, vilket tidigare 
ägdes av Ayima Holdings Limited. Samma dag förvärvades minoritetsandelen (49 %) av aktierna vilket 
innebär att det nu är ett helägt dotterföretag. Enligt IFRS 3 skall en förvärvskalkyl upprättas vid den tidpunkt 
då förvärvaren erhåller en majoritet av aktierna i det förvärvade bolaget, efterföljande transaktioner som gör 
att ägarandelen ökar behandlas som en transaktion med minoriteten över eget kapital. 
 
Om förvärvet av Ayima Nordic AB hade genomförts den 1 januari 2017 skulle intäkterna i de konsoliderade 
finansiella rapporterna varit 142 tkr högre och nettoresultatet 70 tkr högre. 
 
En beskrivning av förvärvade nettotillgångar och effekten på koncernredovisningen redovisas nedan.  
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Not 21  Rörelseförvärv, forts. 
 
 

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:   

      2017 2017 

          

      
Ayima Group AB 

(publ) 
Ayima Nordic AB 

  Koncernen   2017-01-31 2017-01-31 

  Köpeskilling       

   - Utbetald köpeskilling vid förvärvsdatum   - 26 

   - Tilläggsköpeskilling   - - 

   - Betalning med egetkapitalinstrument*   - - 

  Sammanlagd köpeskilling   - 26 

Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande:   

  Förvärvat redovisat värde 
  Ayima Group AB 

(publ) Ayima Nordic AB 

  Likvida medel   3 039 270 

  Kundfordringar och andra fordringar   - 185 

  Leverantörsskulder och andra skulder   -50 -1 217 

  Verkligt värde på nettotillgångar   2 989 -761 

  Innehav utan bestämmande inflytande   - -25 

  Goodwill   - 811 

  Förvärvade nettotillgångar   2 989 26 

 
 
*Rörelseförvärven 2017 har ej föranlett något nettoutflöde av likvida medel, detta då betalning erlagts med 
nyemitterade egetkapitalinstrument för förvärvet av Ayima Holdings Limited. Detta medför endast en 
omföring inom eget kapital. Betalning för förvärvet av Ayima Nordic har erlagts till tidigare ägare Ayima 
Holdings Limited vilket är ett helägt koncernföretag per utgången av 2017, och några likvida medel har 
därmed inte lämnat koncernen. 
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Not 22 Transaktioner med närstående 

 
Bortsett från ersättning till styrelsen och ledningen, tillhandahåller koncernen diverse tjänster till Gaming 
Realms PLC, vilka är aktieägare i Ayima Group AB och ägdes tidigare av Quickthink Media Limited. 
Samtliga transaktioner med Gaming Realms har skett på armslängds avstånd. Totalt uppgår dessa 
transaktioner (SEO, Paid Media och Content and Creative) under 2018 till 18 652 Tkr. 
 
Ett räntefritt lån har ställts ut till Tootsa MacGinty Limited, uppgående till 2.5 MSEK. Ayima äger 15 % i 
bolaget. Lånet betalas tillbaka på anmodan. 
 
Under början av 2018 tog koncernen upp ett lån från fonden Ayima Employee Benefit Trust 2011, vilka är 
aktieägare i Ayima Group AB, förvaltare är Michael Nott och Timothy Webb. Lånet löper initialt över ett år 
och uppgår till 2,5 MSEK med följande villkor: 

● Ränta om 4 % per år betalas kvartalsvis 

● Lånet kan konverteras till eget kapital efter 30 dagar, antingen i sin helhet eller delvis, dock inte 
med mindre belopp än 1 MSEK. 

● Konvertering till aktier kommer att ske med 15 % rabatt från viktat medelpris senaste tio 
handelsdagarna. 

● 90 dagar notifiering krävs om långivaren önskar återbetalning i slutet av låneperioden. 
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Not 23 Andelar i koncernföretag 

 

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 3 526 – 

Investering 2 297 3 526 

Utgående redovisat värde 5 822 3 526 

 

Moderbolaget innehar andelar i följande dotterbolag: 
 

Namn Org.nummer Säte 
Kapital- och 

röstandel 

Antal 

andelar 

Redovisat 

värde 

2018-12-31 

Ayima Holdings Limited 10353201 London 100% 10 404 4 980 

Ayima Nordic AB 556876-7510 Stockholm 100%            1 000     842 

          5 822 

 

Ayima Holdings Limited är ett holdingbolag och Ayima Nordic AB är verksamhetsbolag. 
 
Indirekta innehav i dotterdotterbolag: 
 

Namn Org.nummer Säte 
Kapital- och 

röstandel 

 

Beskrivning 

Ayima Limited 04886539 London 100% Huvudsakligt verksamhetsbolag 

Ayima Creative 

Limited 
06680571 Essex 100% Verksamhetsbolag 

Ayima Inc 5153683-8300 Wilmington 100% Verksamhetsbolag 

Ayima Canada Inc BC1047234 Vancouver 100% Verksamhetsbolag 

Rankers Limited 07096025 London 100% Vilande bolag 

Quickthink Media 

Limited 
06703793 London 100% Verksamhetsbolag 

Bet Rank Limited 11431730 London 100% Verksamhetsbolag 

Leapthree Limited 10191467 London 100% Verksamhetsbolag 

 

Inkråmet i Quickthink Media Limited förvärvades 2016, under 2017 förvärvades sedan samtliga aktier i 
bolaget av Ayima Limited. Under 2018 förvärvades samtliga andelar i LeapThree Limited. Bet Rank är ett 
nystartat bolag som startades upp under 2018. 
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Not 24 Händelser efter balansdagen 

Den starka tillväxten har inneburit att rörelsekapitalet stundtals varit ansträngt under räkenskapsåret. 
Koncernen har i syfte att åter visa positivt resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten att 
genomföra omstruktureringar under Q1 2019. Omstruktureringarna kommer att innebära avveckling av en 
olönsam verksamhetsgren och nedskärningar kommer även att göras i personalstyrkan inom 
adminfunktioner. Dessa åtgärder bedöms ej påverka intäkter, tillväxt eller effektiviteten på ett negativt sätt. 
Omstruktureringen beräknas innebära årliga besparingar på c:a 10 MSEK, nettoeffekten avseende helåret 
2019 beräknas uppgå till 7 MSEK rensat för engångsposter. Tillväxt är fortsatt högre prioriterat än marginal, 
men ledningen är medveten om att det behövs ett positivt kassaflöde för att kunna stödja den fortsätta 
satsningen på tillväxt.  

Den 27 mars 2019 kallade Ayima till extra bolagsstämma den 16 april 2019. Syftet med bolagstämman var 
att besluta om utgivning av upp till 969 943 stycken B-aktier, vilket skulle öka aktiekapitalet med maximalt 
SEK 969 943. Styrelsen föreslog vidare att bolagstämman beslutade om utgivande av maximalt 969 943 
stycken teckningsoptioner, med rätt att teckna upp till 484 971 stycken B-aktier i bolaget, varpå aktiekapital 
skulle öka med maximalt SEK 484 971. Totalt innebär detta en maximal ökning av bolagets aktiekapital om 
SEK 1 454 914. Den planerade nyemissionen skulle innebära ett totalt kapitaltillskott om maximalt 13,6 
MSEK. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets egna kapital för att möjliggöra ytterligare förvärv och 
tillväxt. 
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Underskrifter 

  
 
Koncernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2019-06-10 för fastställelse. 
 
 
 

Stockholm den 25 april 2019 

 
 
 
 
 
Michael Nott     
Styrelseordförande  
 
 
 
 
Michael Jacobson 
Styrelseledamot  och verkställande direktör   
 
 
 
 
Björn Mannerqvist     
Styrelseledamot 
 
 
 
 
Mark Segal 
Styrelseledamot 
 
 
 
 
Timothy Webb 
Styrelseledamot 
 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2019 
BDO Sweden AB 

 

Niclas Nordström 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Ayima Group AB (publ) 

Org.nr. 559095-9291 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

för Ayima Group AB (publ) för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 

och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits 

av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2017-

01-03 -- 2017-12-31 har utförts av en annan revisor vars uppdrag 

upphörde i förtid och som lämnat en revisionsberättelse daterad 9 april 
2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och 

koncernredovisningen. 

Följande handlingar fogas till revisionsberättelsen: 

    −     Kopia av tidigare revisors anmälan enligt 9 kap. 23 § 

aktiebolagslagen. 

    −     Kopior av underrättelser enligt 9 kap. 23 a § aktiebolagslagen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen 

och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 

de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta. 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag, 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 misstag 

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 

grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, 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 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 

är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 

om effektiviteten i den interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 

direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 

koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 

det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 

koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på 

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 

göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 

återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 

som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom 

koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 

ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 

Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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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 

förvaltning för Ayima Group AB (publ) för år 2018 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 bolagets 

och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 

bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 

bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 

medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 

med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 

revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 

som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Stockholm den 25 april 2019 

 

BDO Sweden AB 

 

 

Niclas Nordström  

Auktoriserad revisor  
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