
 
 
 
 
Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2017  
 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 127,6 Mkr 

▪ Rörelseresultatet uppgick till -11,6 Mkr 

▪ Resultat efter skatt uppgick till -13,0 Mkr  

 

VD har ordet 
Akademibokhandeln Holding AB (publ) bildades den 17 februari 2017 och förvärvade i mars 
Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag.  
Denna delårsrapport redogör för utvecklingen i verksamheten från att bolaget bildades och 
sedermera förvärvade verksamheten i Akademibokhandelsgruppen. Detta innebär att den 
finansiella utvecklingen i denna delårsrapport endast avser utvecklingen under perioden från 
bildandet av Akademibokhandeln Holding AB (publ) till utgången av mars, medan 
Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag inkluderats från den 1 mars.  
 
Finansiell utveckling koncernen 
För perioden 17 februari till 31 mars uppgick nettoomsättningen för koncernen till 127,6 Mkr 
och rörelseresultatet uppgick till -11,6 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -13,0 Mkr och 
kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33,6 Mkr. 
Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 247,5 Mkr. Totala räntebärande 
skulder uppgick vid periodens slut till 486,2 Mkr. 
 
Proforma-utveckling koncernen i jämförelse med föregående år 
För perioden 1 januari till 31 mars så uppgick nettoomsättningen proforma för koncernen till 435 
Mkr (453 Mkr). Den lägre omsättningen förklaras i sin helhet av att koncernen från 2017 inte 
längre hanterar inköp av böcker till bokrean för Coops räkning. Rörelseresultatet proforma 
uppgick till -11,2 Mkr (0,9 Mkr). Det lägre resultatet förklaras av en svag inledning på bokåret, 
samt planerade utökade satsningar på affärsutveckling och marknadsföring. 
 
Väsentliga händelser under perioden 
I mars 2017 förvärvade bolaget Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag. Förvärvet 
genomfördes till ett bolagsvärde om 700 Mkr. Förvärvet finansierades med en emission av en 
företagsobligation om 500 Mkr, som genomfördes under mars 2017. I samband med förvärvet 
återbetalades den återstående delen av en säljarrevers till tidigare ägare (50,4 Mkr) och en 
tilläggsköpeskilling (50 Mkr) erlades. Samtidigt som obligationen emitterades avslutades 
checkräkningskrediten hos företagets bank och upphandling av en ny checkkredit inleddes.  
 
Transaktioner med närstående 
Förvärvet av Akademibokhandelsgruppen AB skedde från Akademibokhandeln Holding AB:s 
aktieägare. 
 



Händelser efter rapportperiodens utgång 
Volati AB (publ) har genom dotterbolaget Volati 2 Holding AB den 16 maj 2017 ingått avtal med 
bolagets aktieägare om ett förvärv av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet är villkorat av 
godkännande från Konkurrensverket och tillträde av aktierna bedöms ske under juli 2017.  
Vidare har Akademibokhandelsgruppen med dotterbolag under maj månad mottagit meddelande 
från befintligt pensionsbolag om återbäring uppgående till cirka 12 Mkr, vilket bedöms påverka 
lönsamheten positivt under det andra kvartalet 2017. 
 
Finansiell kalender 
 

▪ Delårsrapport januari-juni 2017  31 augusti 2017 

▪ Delårsrapport januari-september 2017 9 november 2017 

▪ Bokslutskommuniké 2017  22 februari 2018 

 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver de väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 

Akademibokhandeln Holding AB (publ) 
 

Styrelsen och verkställande direktören 
Stockholm den 31 maj 2017 

 
 

Martin Tisell  Håkan Söderbäck Björn Krasse 
   Styrelseordförande    Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

 
      Peter Killberg        Per Almgren        Maria Hamrefors 

            Styrelseledamot              Styrelseledamot              Verkställande direktör 

 
 
 
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Denna information är sådan information som Akademibokhandeln Holding AB (publ) är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08.00 CET. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Maria Hamrefors, VD, 070-601 92 05 
Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38 

 

 
 



Finansiella rapporter 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR

Tkr 2017-02-17 2016-01-01 Helår

-2017-03-31 2016-03-31 2016

Nettoomsättning 127 600 - -

Övriga rörelseintäkter 450 - -

Rörelsens intäkter 128 050

Rörelsens kostnader - -

Handelsvaror och köpta tjänster -84 398 - -

Övriga externa kostnader -25 639 - -

Personalkostnader -26 787 - -

Av- och nedskrivnigar av materiella och - -

immateriella anläggningstillgångar -2 848 - -

Rörelseresultat -11 622

Resultat från finansiella poster - -

Resultat från övriga värdepapper och fordringar - -

som är anläggningstillgångar - -

Finansiella intäkter 6 - -

Finansiella kostnader -2 088 - -

Resultat efter finansiella poster -13 704

Resultat före skatt -13 704

Aktuell skatt 0 - -

Uppskjuten skatt 676 - -

Periodens resultat -13 028 - -

KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Tkr 2017-02-17 2016-01-01 Helår

-2017-03-31 2016-03-31 2016

Periodens resultat -13 028 - -

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt - - -

-13 028 - -

Periodens resultat hänförligt:

moderbolagets aktieägare -13 028 - -

Innehav utan bestämmande inflytande - - -

Summa totalresultat hänförligt till

moderbolagets aktieägare -13 028 - -

innehav utan bestämmande inflytande - - -



 

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR

Tkr 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

och liknande arbeten 49 979 - -

Varumärken 240 100 - -

Kundrelationer 106 387 - -

Goodwill 395 024

Inventarier, verktyg och installationer 24 709 - -

Andra långfristiga fordringar 5 - -

Uppskjuten skattefordran 19 002 - -

Summa anläggningstillgångar 835 206 - -

Omsättningstillgångar

Varulager 157 502 - -

Kundfordringar 22 896 - -

Aktuell skattefordran 2 972

Övriga fordringar 20 430 - -

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 47 938 - -

251 738 - -

Likvida medel 70 319 - -

Summa omsättningstillgångar 322 057 - -

SUMMA TILLGÅNGAR 1 157 263 - -

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till 

moderbolagets ägare - -

Aktiekapital 8 000 - -

Övrigt tillskjutet kapital 252 500 - -

Upparbetat resultat inklusive 

periodens resultat -13 028 - -

Summa eget kapital 247 472 - -

SKULDER

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 486 211 - -

Uppskjuten skatteskuld 90 815 - -

Summa långfristiga skulder 577 026 - -

Kortfristiga skulder

Leveranstörsskulder 160 549 - -

Övriga skulder 90 551 - -

Upplupna kostnader och förubetalda intäkter 81 665 - -

Summa kortfristiga skulder 332 765 - -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 157 263 - -



 
 
 
KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 

   

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2017-02-17 2016-01-01 Helår

Tkr -2017-03-31 2016-03-31 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -11 622 - -

Erhållen ränta 6 - -

Erlagd ränta -2 088 - -

Övriga finansiella poster - - -

Betald inkomstskatt -10 883 - -

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 3 058 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -21 529 - -

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 14 624 - -

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -11 612 - -

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -15 116 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten -33 633 - -

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag -279 140 - -

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 308 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -283 448 - -

Finansieringsverksamheten

Nyemission 500 - -

Upptagna lån 500 000 - -

Rekapitaliseringskostnader -12 500

Amortering av räntebärande skulder -100 600 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 387 400 - -

Periodens kassaflöde 70 319 - -

Likvida medel vid periodens början 0 - -

Likvida medel vid periodens slut 70 319 - -

Tkr

Balanserat

Övrigt resultat Summa

Aktie- tillskjutet inkl årets eget 

kapital kapital Reserver resultat kapital

Ingående balans 2017-01-01 - - - - -

Total resultat

Periodens resultat - - - -13 028 -13 028

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser

Summa totalresultat - - - -13 028 -13 028

Transaktioner med ägare

Nyemission 8 000 252 500 - - 260 500

Summa transaktioner med ägare 8 000 252 500 - - 260 500

Utgående balans 2017-03-31 8 000 252 500 -13 028 247 472

Hänförligt till moderbolagets aktieägare



 
Noter till koncernredovisningen 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciperna baseras på 
International Financial Reporting Standards i den form de antagits av EU. Vidare har tillämpliga 
bestämmelser i Årsredovisningslagen tillämpats. IFRS 15, Intäkter från kontrakt från kunder, 
träder i kraft den 1 januari 2018. Per den 31 mars 2017 har inga kvantitativa beräkningar gjorts, 
men Akademibokhandelgruppens bedömning är att IFRS 15 inte kommer att ha en väsentlig 
påverkan på koncernens räkenskaper. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Vissa siffror i denna 
rapport har varit föremål för avrundning, vilket medför att vissa tabeller inte synes summera 
korrekt. Detta är fallet t.ex. då belopp anges i tusen- eller miljontal.  
 

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper   

 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncernen, 
och Årsredovisningslagen.    
 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats 
anges nedan.        
 
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer, och Årsredovisningslagen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper 
än koncernen anges detta separat i slutet av detta redovisningsprincipavsnitt. 
      
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 2017 eller 
senare och som bedöms kunna få eller ha påverkan på de finansiella rapporterna, vid 
upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2016 har ett flertal standarder och 
tolkningar publicerats vilka träder ikraft 2016 eller senare vilka är tillämpliga för koncernen på 
framtida finansiella rapporter.     
   
IFRS     
       
IFRS 9 ”Financial instruments”  
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de 
delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 
behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer 
att finnas 3 värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt 
värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska 
klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget 
kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en 
möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt 
totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av 
instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår 
från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och 
      
     



värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen 
baserat på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen 
kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar kraven för tillämpning av 
säkringsredovisning genom att 80–125 kriteriet ersätts med krav på ekonomisk relation mellan 
säkringsinstrument och säkrat föremål och att säkringskvoten ska vara samma som används i 
riskhanteringen.     
      
IFRS 15 ” Revenue from contracts with customers” 
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. 
De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar 
information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att 
information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning 
samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 
redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att 
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten.    
      
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och 
IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har 
ännu inte utvärderat de exakta effekterna av införandet av standarden, men om det kommer bli 
några effekter bedöms dessa som ringa.     
      
IFRS 16 ” Leases” 
IFRS 16 Leases kräver att leasetagare redovisar tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingavtal, med undantag  för avtal som är kortare än 12 månader och/eller avser små belopp. 
Redovisningen för leasegivare kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden ersätter 
IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Standarden ska tillämpas från 2019 men är ännu 
inte godkänd av EU. Koncernen har ännu inte utvärderat de exakta effekterna av införandet av 
standarden, men det kommer få effekter på balansomslutningen.  
      
       
Koncernredovisning     
      
Dotterbolag 
Dotterbolag är alla företag (inklusive strukturerade 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. Dotterbolag 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 dotterbolag 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. Om beloppet understiger 
verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain 
purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. 
       
I dagsläget finns inga dotterbolag där det finns aktieägare utan bestämmande inflytande 
(minoritetsägare).     
    
    
Segmentrapportering och resultat per aktie   
      
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som 
lämnas till den högsta verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är 
den funktion som ansvarar för tilldelningen av resurser och bedömning av rörelsesegmentens 
resultat. I Akademibokhandeln Holding-koncernen har denna funktion identifierats som 
ledningsgruppen.     
      
Koncernen lämnar inte några upplysningar om resultat per aktie, då varken koncernens eget 
kapitalinstrument eller skuldebrev handlas på en aktiv marknad.  
      
   
      
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 är 
moderbolagets 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. 
      
Koncernen är enbart exponerad för valuta avseende inköp i utländsk valuta. 

   

     

Immateriella tillgångar     
      
Varumärke 
Varumärke redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar och skrivs 
inte av utan prövas årligen.     
      
Varumärken fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivnings-
behov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande 
enheter som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till posten varumärke. 
Koncernen fördelar ursprungligt varumärke som uppkom då Akademibokhandelsgruppen 



förvärvade Akademibokhandeln AB under 2015 till de operativa segment som fanns vid den 
tidpunkten.      
    
Inom koncernen har två operativa segment identifierats, för vilka varumärke har fördelats. Dessa 
är Akademibokhandeln samt Bokus. Indelningen är baserad på rörelsesegment i enlighet med 
interna rapporter som används vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten. Med stöd av 
de senaste årens försäljnings- och resultatutveckling samt ledningens förväntning att denna 
utveckling kommer fortgå för koncernens båda segment, förväntas dess varumärke bestå under 
en lång tid framöver. Därför bedöms koncernens varumärken, Akademibokhandeln och Bokus, 
ha en obestämd nyttjandeperiod.    
       
Goodwill 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar och skrivs 
inte av utan prövas årligen. Koncernens goodwill uppkom i samband med att 
Akademibokhandeln Holding AB förvärvade Akademibokhandelsgruppen AB och dess 
dotterbolag i mars 2017 och den nya koncernen bildades. Goodwillbeloppet redovisas som 
skillnaden mellan köpeskillingen och de identifierbara tillgångarna i den förvärvade koncernen vid 
förvärvstidpunkten.     
     
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. 
Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter 
som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. 
       
Inom koncernen har två operativa segment identifierats, för vilken goodwill har fördelats. 
Fördelningen baserar sig på varumärken vilka är Akademibokhandeln samt Bokus. Indelningen är 
baserad på rörelsesegment i enlighet med interna rapporter som används vid uppföljning och 
utvärderingen av verksamheten.    
      
Kundrelationer 
Kundrelationer uppkom som en del av rörelseförvärvet då Akademibokhandelsgruppen AB 
förvärvade Akademibokhandeln AB och dess dotterbolag Bokus AB under 2015.  
De redovisas till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och skrivs av linjärt över den 
prognosticerade nyttjandeperioden motsvarande den uppskattade tid de kommer generera 
kassaflöde.      
     
Avskrivningstid för kundrelationer uppgår till 10 år.   
      
Balanserade utgifter för utveckling 
Koncernens balanserade utvecklingsutgifter består främst av utveckling av Akademibokhandelns 
kundlojalitetsprogram och multikanalplattform samt av Bokus mobilsite. 
 
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och 
unika produkter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när 
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 hänförbara utgifter som balanseras som en del av tillgången, innefattar material och en 
skälig andel av indirekta kostnader. Vid aktivering tas hänsyn till den del av utgifterna som 
intäktsförts mot erhållna/förväntade bidrag. Balanserade utvecklingskostnader redovisas som 
immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.
     
Avskrivningstid för balanserade utgifter för utveckling uppgår till 3–5 år. 
      
       
Materiella anläggningstillgångar    
       
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. Bolaget har inte identifierat några betydande komponenter.  
      
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat 
tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta 
delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.  
      
Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade 
restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: 
      

Datorer: 3 år      
Inventarier och butiksinredning: 3-5 år   
      

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.     
      
       
Nedskrivning av icke-finansiella anläggningstillgångar  
       
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov. I nuläget gäller detta för koncernen varumärken och 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 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För materiella och immateriella 



anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.     
      
 

Finansiella instrument     
      
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: lånefordringar, 
kundfordringar samt övriga finansiella skulder.  Klassificeringen är beroende av för vilket syfte 
den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.     
       
Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda 
eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar 
redovisas som kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter respektive finansiella 
anläggningstillgångar i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. En 
nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen under övriga externa kostnader.
      
      
Övriga finansiella skulder     
      
Koncernens upplåning (omfattar posterna upplåning från kreditinstitut, övrig långfristig 
upplåning) och leverantörsskulder klassificeras som övriga finansiella skulder, se beskrivning av 
redovisningsprinciper i avsnitt nedan.    
      
Allmänna principer 
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen – det datum 
då Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar och 
skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla 
finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och Koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.      
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar, såsom upphörande av en 
aktiv marknad eller att det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtagande. 
Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs nedan.  
      

      
Varulager      
     
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av genomsnittvärdemetoden. Anskaffningsvärdet 
för handelsvaror består av kostnad för inköp av varorna. Lånekostnader ingår inte. Varulagret 
består till största del av böcker. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskostnader. Reservation görs för 
den andel av lagervärde per artikel som med bibehållen försäljningstakt överskrider två års 
försäljning. Artiklar med returrätt skrivs inte ner.   



      
     
Kundfordringar     
      
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering 
för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 
objektiva bevis för att Koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna 
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i 
resultaträkningen under övriga externa kostnader.   
      
Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess 
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig i sin natur.  
      
   
Likvida medel     
      
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kortfristiga placeringar med en löptid 
på högst tre månader från anskaffningstidpunkten. Checkräkningskredit redovisas som upplåning 
bland kortfristiga skulder.     
      
     
Aktiekapital      
     
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till 
emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden.     
      
 
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 och övrig långfristig upplåning) 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.   
       
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att 
skjuta upp betalningskulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.  
     



Lånekostnader (räntekostnader och transaktionskostnader) redovisas i resultaträkningen i den 
period till vilken de hänför sig.    
       
      
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 moderbolagets dotterbolag 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 aviserats per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
    
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
       
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterbolag, 
förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och 
det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
      
      
Ersättning till anställda     

      

Pensionsförpliktelser 

Koncernföretagen har enbart s.k. avgiftsbestämda pensionsplaner.   

      

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalas avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplanerpå obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i 
den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo.     
       
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal 
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 
Koncernen redovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp 
anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna 
ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till 
frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till 
nuvärde.      
       



Bonus 
Koncernen redovisar en skuld för bonus när det finns en legal eller informell förpliktelse på 
grund av tidigare praxis.     
      
 
Avsättningar      
     
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare 
händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, 
och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt.    
       
Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.   
      
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell 
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade 
med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som 
räntekostnad. Merparten av avsättningarna i koncernen är långfristiga till sin natur. 
      
    
Intäktredovisning     
      
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Koncernens försäljning av varor intäktredovisas i sin helhet 
vid försäljningstillfället. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Intäkter 
innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och 
utförda tjänster inom koncernen. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget 
och att de särskilda kriterier som beskrivs nedan per typ av verksamhet är uppfyllda. 
       
Försäljning av varor 
Försäljning av varor omfattar böcker, papper, spel och kontorsrelaterade varor. Intäkter från 
varuförsäljning redovisas när risker och förmåner förknippade med ägandet är överförda från 
koncernen och när säljande företag i koncernen inte längre utövar någon reell kontroll över de 
sålda varorna, intäkterna och tillhörande utgifter kan beräknas tillförlitligt och det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelarna som är förknippade med varuförsäljningen tillfaller koncernen. 
Varuförsäljningen består av försäljning av böcker och pappers- och kontorsvaror till 
privatpersoner, företag och offentlig sektor.   
      
Kundlojalitetsprogram 
Akademibokhandeln AB har ett kundlojalitetsprogram. I kundlojalitetsprogrammet ingår inte att 
man som medlem kan samla poäng eller liknande, som kan lösas in och används som betalning 
vid framtida köp. Kundlojalitetsprogrammet påverkar därför inte intäktsredovisningen.
      
Returer 
Kunder som handlar i butik har 30-dagars returrätt enligt konsumentköplagen. Kunder som 
handlar i någon av e-handelskanalerna har 15 dagars returrätt enligt e-handelslagen. Returer 
redovisas som en reducerad intäkt den dag som returen genomförs.   
  
 
 



Presentkort 
Försäljning av presentkort förekommer i betydande omfattning. Vid erhållande av likvid för 
presentkort skuldförs åtagandet. När kund utnyttjar presentkort för köp av varor sker 
intäktsredovisning. Outnyttjade presentkort intäktförs först när presentkortet nått sista 
utnyttjandedag.     
      
Serviceavgift till franchisetagare 
Inom koncernen förekommer intäkter i form av serviceavgifter gentemot franchisetagare, vilka 
inkluderar rätt att utnyttja varumärke, support vid uppstart och drift av butiker samt samordning 
av inköp av varor. Serviceavgiften periodiseras linjärt över avtalsperioden som serviceavgiften 
avser.       
     
Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter omfattar främst andrahandsuthyrning av affärslokaler samt 
marknadsföringsbidrag.     
       
Ränteintäkter       
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
      
     
Leasing      
     
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag 
för eventuella incitament från leasegivaren) 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 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 leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden.   
       
De leasingavtal som koncernen har består i huvudsak av lokalhyra vilket redovisas som 
operationell leasing.     
      
Koncernens uthyrning av affärslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna 
redovisas linjärt över leasingperioden.    
       
       
Utdelningar      
    
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i 
den period då utdelningen godkänns av moderbolagets aktieägare.   



      
  
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.    
 
Moderbolaget använder de uppställningsformer som anges i Årsredovisningslagen, vilket bland 
annat medför att en annan presentation av eget kapital tillämpas.  
      
Andelar i dotterbolag 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 avseende andelar i dotterbolag inkluderas transaktionskostnader, vilka i 
koncernredovisningen kostnadsförs i den period då de uppkommer.  
     
Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen såsom en bokslutsdisposition. Aktieägartillskott som 
lämnas till dotterbolag redovisas som en del av anskaffningsvärdet på andelar i koncernföretag.
      
      
    
Not 2 Risker och osäkerhetsfaktorer 

       
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Med finansiella risker avses 
fluktuationer i koncernens resultat och kassaflöde pga förändringar i valutakurser och räntenivåer 
samt genom olika typer av likviditets och kreditrisker.   
Riskhanteringen sköts av en central ekonomiavdelning vars uppgift är att identifiera och om 
möjligt minimera dessa riskers resultat- och kassaflödespåverkan.  
   
       
Marknadsrisk    
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Enligt IFRS indelas marknadsrisk 
i tre slag: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De marknadsrisker som har någon påverkan 
på koncernen utgörs av valutarisker och ränterisker.   
       
Valutarisk 
Valutarisk innebär att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument kan 
fluktuera när värdet på främmande valutor förändras. Transaktionsexponeringen består dels av 
risk för fluktuationer i värdet av finansiella instrument i form av leverantörsskulder, dels av 
valutarisken i förväntade betalningsflöden.   
       
Under helåret 2016 gjordes 8% av koncernens varuinköpen i GBP, 3% i USD och 1% i Euro. 
Koncernens bolag har en prissättningsmodell mot slutkund som gör att kundpriset på de varor 
som påverkas av valuta fluktuationer snabbt justeras vid förändring av inköpspriset på grund av 
förändrade valutakurser. Utpriserna hos internethandeln justeras varje månad och i butik 2–3 



gånger per år. Valutarisken i förväntade betalningsflöden kan på så sätt minimeras. 
      
  
Per den 31/3 2017 hade koncernen utestående leverantörsskulder i utländsk valuta fördelat på 
följande valutor:     
       
(tkr)   
 
Valuta  Belopp  Balansdagskurs 
   
GBP  10 514  11,12 SEK/GBP 
   
USD    1 580  8,93 SEK/USD 
   
EUR       780  9,54 SEK/EURO  
      
Varje månad görs en omvärdering av leverantörsskulderna i utländsk valuta enligt riksbankens 
kurs på balansdagen. Valutakursomvärderingen resultatförs löpande.  
       
Koncernen har i enlighet med sin valutapolicy i dagsläget ingen utestående valutasäkring av 
kommersiella flöden i utländsk valuta.    
       
Ränterisker 
Koncernens upplåning består av en företagsobligation på ett belopp av 500 Mkr och som löper 
på 4 år utan amorteringskrav under löptiden. Ränta betalas kvartalsvis i efterskott och bestäms av 
Stibor 3 månader, 0 % som golv, + 6%. Koncernen har också en säljarrevers till nuvarande ägare 
på ett belopp av 50 Mkr som löper utan ränta. En ökning av Stiborräntan med 1 procentenhet 
över golvet innebär en ökad räntekostnad för koncernen med 5 Mkr per år. 
      
  
Kreditrisk       
Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser.   
Koncernens kreditrisk består främst av kundfordringar vilka är spridda över ett stort antal 
motparter. Kreditförsäljningen sker alltid med en initial kreditutvärdering då kreditrisken för varje 
ny fakturakund följs upp och analyseras innan standardvillkor för betalning och leverans erbjuds. 
Vad gäller e-handeln har koncernens kunder möjlighet att handla på faktura med en kreditgräns 
på 15 tkr utan en initial kreditutvärdering.    
  
     
Likviditetsrisk/Finansieringsrisk    
Kassaflödesprognoser upprättas i samband med budgetering och prognostisering av företagets 
resultat- och balansräkningar. Varje vecka gör en detaljerad likviditetsprognos för att bedöma 
likviditetsbehoven på 1–2 månaders sikt.    
Koncernens försäljning och intäkter varierar kraftigt mellan årets månader samtidigt som 
koncernensomkostnader är mer jämt fördelade. Detta medför kraftiga svängningar i 
likviditetsflödet över året.     
      
       
 
     
      



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 kapital nere. 
      
På samma sätt som andra företag i branschen bedömer Akademibokhandeln Holding kapitalet på 
basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerat med total 
kapital. Nettoskulden beräknas som total upplåning med avdrag för likvida medel. Totalt kapital 
beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning plus nettoskulden. 
      
Skuldsättningsgraden per den 31 mars 2017 var:   
 

  
       
 
Not 3 Segmentsredovisning 

 
Inom koncernen har två operativa segment identifierats. Dessa är Akademibokhandeln och 
Bokus. Indelningen är baserad på den interna rapportering som används vid uppföljning och 
utvärdering av verksamheten. De båda segmenten redovisas i enskilda juridiska enheter. 
Resultatet som redovisas per segment utgörs av rörelseresultat, vilket ingår i de interna 
rapporterna som granskas av företagsledningen. 
 

 
 

 

 

 

2017-03-31 2016-03-31

Total upplåning 550 000 –

Avgår likvida medel 70 319 –

Nettoskuld 479 681 –

Totalt eget kapital 258 925 –

Summa kapital 738 606 –

Skuldsättningsgrad 64,9%

Redovisning av segment

Tkr 2017-02-17 2016-01-01 Helår

-2017-03-31 2016-03-31 2016

Nettoomsättning

Akademibokhandeln 81 388 - -

Bokus 47 038 - -

Eliminering av nettoomsättning mellan segment -826 - -

Extern nettoomsättning 127 600 - -

2017-02-17 2016-01-01 Helår

-2017-03-31 2016-03-31 2016

Rörelseresultat

Akademibokhandeln -12 731 - -

Bokus 1 797 - -

Centrala kostnader -19 - -

Elimineringar -669 - -

Rörelseresultat -11 622 - -



Not 4 Rörelseförvärv 

I mars 2017 förvärvade Akademibokhandeln Holding AB (publ) Akademibokhandelsgruppen AB med 
dotterbolag. Förvärvet av Akademibokhandelsgruppen AB genomfördes till ett bolagsvärde om 700 
Mkr. Förvärvet finansierades med den emission av obligation om 500 Mkr som genomfördes under 
mars 2017. I samband med förvärvet återbetalades den återstående delen av en säljrevers till tidigare 
ägare (50,4 Mkr) och en tilläggsköpeskilling (50 Mkr) erlades. Samtidigt som obligationen emitterades 
avslutades checkräkningskrediten hos företagets bank och upphandling av en ny checkkredit påbörjats.  
 
 

 
 
  

Förvärvets nettoomsättning för 2017 sedan förvärvet var 127,6 Mkr, rörelseresultatet uppgick till 
-11,6 Mkr. Transaktionskostnader för förvärvet har belastat koncernens resultat med 0,2 Mkr. 
Om förvärvet skulle ha konsoliderats från den 1 januari 2017 skulle dess bidrag till koncernens 
nettoomsättning uppgått till 435,4 Mkr och bidraget till koncernens rörelseresultat uppgått till  

Rörelseförvärv

Tkr 2017-02-17

-2017-03-31

Köpeskilling

Kontant 390 000

Uppskjuten köpeskilling 50 000

Aktieapport 260 000

Tilläggsköpeskilling 0

Total köpeskilling 700 000

Förvärvade nettotillgångar fördelar sig enligt följande:

2017-02-17

-2017-03-31

Likvida medel 110 860

Materiella anläggningstillgångar 25 572

Övriga långfristiga finansiella anläggningstillgångar 5

Övriga materiella tillgångar

Varumärke 240 100

Kundrelationer 107 440

Övriga immateriella anläggningstillgångar 46 603

Uppskjuten skattefordran 18 558

Lager 172 126

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 55 158

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 494

Långfristiga skulder -100 600

Leverantörsskulder och övriga skulder -218 536

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -77 845

Aktuella skatteskulder -7 911

Uppskjutna skatteskulder -91 046

Totala identifierbara nettotillgångar 304 978

Negativ goodwill

Totala förvärvade nettotillgångar 304 978

Kontant reglerad köpeskilling 390 000

Likvida medel i förvärvad rörelse 110 860

Investeringar i dotterbolag, kontant 279 140



-11,2 Mkr. Goodwill motsvarande 395 Mkr som uppkom vid transaktionen, underbyggs av flera 
faktorer vilka inte kan kvantifieras var för sig. De viktigaste av dessa är de senaste årens 
försäljnings- och resultatutveckling för koncernens båda segment, Akademibokhandeln och 
Bokus, samt en bedömning av de båda segmentens framtida försäljnings- och intjäningsförmåga. 
 
 

 

  



Moderbolaget Akademibokhandeln Holding AB (publ) 

Moderbolaget Akademibokhandeln Holding AB bedriver holdingbolagsverksamhet. 
 

  
  

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Tkr 2017-02-17 2016-01-01 Helår

-2017-03-31 2016-03-31 2016

Rörelsens intäkter - - -

Rörelsens kostnader - - -

Rörelseresultat - - -

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 019 - -

Resultat efter finansiella poster -2 019 - -

Resultat före skatt -2 019 - -

Uppskjuten skatt 444 - -

Periodens resultat -1 575 - -



 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 740 000 - -

Uppskjuten skattefordran 444

Summa finansiella anläggningstillgångar 740 444 - -

Summa anläggningstillgångar 740 444 - -

Omsättningstillgångar

- -

Kassa och bank 58 000 - -

Summa omsättningstillgångar 58 000 - -

SUMMA TILLGÅNGAR 798 444 - -

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (8 000 000 aktier) 8 000 - -

Summa bundet eget kapital 8 000 - -

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 252 500 - -

Periodens resultat -1 575 - -

Summa fritt eget kapital 250 925 - -

Summa eget kapital 258 925 - -

SKULDER

Långfristiga skulder

Övriga skulder 486 211 - -

Summa långfristiga skulder 486 211 - -

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 50 000 - -

Upplupna kostnader och förubetalda intäkter 3 308 - -

Summa kortfristiga skulder 53 308 - -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 798 444 - -


