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VD-ORD
FundedByMe har haft ett mycket intressant 2018. Som vd 
och grundare kan jag se tillbaka på ett av de mest intressanta, 
tuffa och spännande åren sedan vi lanserade första versionen 
av FundedByMe 2011. Aldrig har marknaden känts mera 
mogen, plattformen mera effektiv, besättningen mer synkad 
och de framtida möjligheterna större. Fortfarande anser jag 
att vi är bara i början av möjlighetskurvan och att få bolag 
inom vårt segment innehar den position, trovärdighet och 
globala positionering, som FundedByMe har. 

Vi startade året med att stänga emissionsrundan som gjordes 
genom crowdfunding på egen plattform. Målsättningen var 
att förvalta det erhållna förtroendet och kapitalet för att växa 
och det har bolaget gjort rejält. Dels genom att öka personal- 
styrkan på huvudkontoret från åtta till tolv personer, dels 
genom att förvärva branschkollegan Laika Consulting AB, 
ta över det kvinnliga investerarnätverket Feminvest och dels 
genom att teckna avtal med Polen, Dubai och Holland för 
internationell expansion.

Bolaget har under 2018 även lagt ner mycket tid och kapital 
på noteringen på NGM Nordic MTF och trots tillväxt, förvärv 
och arbete med notering bibehölls fokus på verksamheten 
där vi ser en fin omsättningsökning samt 47 (33) framgångs-
rika crowdfunding-rundor på plattformen. Omsättningsöknin-
gen med 60% i FundedByMe visar att de satsningar vi gjort 
har givit ett mycket bra utfall. 

Under våren 2018 kom även en efterfrågad tydlighet från 
svenska Finansdepartementet avseende gräsrotsfinansiering 
genom den 549 sidiga Gräsrotsutredningen. Den visar att 
den ställer sig positivt till fenomenet gräsrotsfinansiering där 
FundedByMe ingår och kommer sannolikt ställa högre krav 
i framtiden avseende registrering och transparens. Funded-
ByMe ställer sig positivt till detta och bedömer att eventuella 
krav som ställs kan mötas.

Trots att antalet crowdfunding-rundor ökade markant påver-
kade höstens börsturbulens inom tech-sectorn, Funded-
ByMe:s investerarmedlemmars vilja att investera och vi såg 
en viss nedgång i investeraraktivitet. Vår bedömning är dock 
att bolag i behov av FundedByMe:s eller Laikas tjänster 
stadigt fortsätter att öka och vår samlade bedömning är att 
det kommer att fortsätta under 2019 och framåt.

Under 2018 har vi investerat kraftfullt för långsiktig tillväxt och 
vi ser fram emot utfallet av dessa investeringar. Förvärvet av 
Laika Consulting var en viktig pusselbit i den strategin samt 
övertagandet av investerarnätverket Feminvest som har stor 
potential att växa. Detsamma gäller de investeringar vi gjort 
i den internationella verksamheten, att vi nu även erhållit till-
stånd i Dubai för att hålla i klientmedel samt för finansiell råd-
givning är en mycket viktig pusselbit inom koncernen. Kort- 
siktigt har resultatet hållits tillbaka av dessa investeringar 
samt av kostnader kopplade till förvärvet och noteringspro-
cessen av FundedByMe:s aktie på NGM Nordic MTF. Första 
handelsdagen för FundedByMe aktien var den 8 mars 2019.

Jag ser fram emot att fortsätta driva FundedByMe som 
noterat bolag och demokratisera finansmarknaden ytterlig-
are. Vår bedömning är att vi som noterat bolag kan använda 
vår unika position för att växa både strategiskt och organiskt, 
och kan utöver det inspirera våra kunder hur man kan ta en 
idé till notering, som i sin tur bör leda till fler affärer framöver. 

Daniel Daboczy
Verkställande direktör     
 

Målsättningen var att  
förvalta det erhållna 

förtroendet och kapitalet  
för att växa och det har 

bolaget gjort rejält. 
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Information om verksamheten
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB’s (nedan Bolaget, 
alternativt FundedByMe) skall bedriva konsultverksamhet 
inom crowdfunding och finansiell kommunikation med säte 
i Stockholm. FundedByMe:s affärsidé är att erbjuda en inter-
netbaserad plattform där entreprenörer och kundbolag med 
kapitalbehov kan möta investerare, för att erhålla kapital 
genom crowdfunding. Dotterbolaget Laika Consulting AB, 
(nedan dotterbolaget alt. Laika), har sitt fokus på investerar-
relationer och kommunikation i samband med crowdfunding 
och andra kapitalanskaffningar samt att bistå kapitalförvaltare 
med effektiv kommunikation.

Organisation
FundedByMe-koncernens legala struktur består av Fund-
edByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) vilket är 
moderbolag. Laika Consulting AB är ett helägt dotterbolag. 
FundedByMe:s verksamhet leds övergripande av styrelsen. 
Den verkställande direktören leder verksamheten operatio-
nellt. Bolaget utgörs sedan 2 augusti 2018 av en koncern 
innefattandes Laika Consulting AB, samt intressebolag i 
Malaysia, Polen, Finland, Dubai samt Singapore. 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
FundedByMe har under perioden utvecklat sin internationella 
närvaro samt vidareutvecklat sin svenska verksamhet. Inter-
nationellt sett har FundedByMe erhållit licens för crowdfund-
ing i MENA regionen genom sin verksamhet i Dubai, genom 
FundedByMe Dubai, MENA region. Tillståndet erhölls den  
30 september 2018. Avtal avseende Joint Venture Polen sign-
eras och bolaget FundedByMe Poland har tagit kliv på den 
Polska marknaden med sin första kampanj, lanserad under  
Q3 2018. Under perioden erhåller FundedByMe Poland inves-
tering från tre externa investerare.

Bolaget har förvärvat Laika Consulting AB, (nedan dotterbo-
laget alt. Laika). Sedan 2012 har Bolaget samarbetat med 
Laika mot gemensamma kunder, och den 2 augusti 2018 
förvärvades Laika. Förvärvet är ett steg i processen att skapa 
ett ekosystem för bolag att utvecklas från idé till sitt fulla 
potential. Laika tillhandahåller tjänster inom finansiell infor-
mation och investerarrelationer och erbjuder FundedByMe:s 
målmarknad en fortsatt utveckling i nästa steg i värdekedjan. 
Förvärvet av Laika innebär en utveckling av bolagsstrukturen 
till koncernstruktur med potential till positiva synergieffekter. 

Bolaget har under året arbetat med förberedelser för en list-
ning på NGM MTF. Både förvärv samt förberedelse av pub-
lik notering har under året konsumerat tid och resurser för 
bolaget. Bolagets styrelse har under året utvecklats i och 
med Ingmar Rentzhogs medverkan. Ingmar var grundare och 
tidigare VD i Laika. Efter förvärv arbetar Ingmar för att fortsatt 
stärka kompetensen i FundedByMe:s styrelse.

Finans- och marknadsministern Per Bolund presenterar resul-
tatet av den stora gräsrotsutredningen som på 540 sidor 
klargör hur departementet ställer sig till fenomenet crowdfund-
ing. Med positiv inställning konstaterar man att plattformarna 
är bra men på sikt önskar man större riskinformation samt avis-
erar eventuellt ny lag från maj 2019. FundedByMe ställer sig 
mycket positivt till detta då det redan påbörjat arbete mot viss 
tillståndspliktig miljö och särskilt uppskattar tydligheten.

Händelser efter periodens slut
Extra bolagsstämma under januari månad för att välja in Klara 
Leander i styrelsen samt formellt begära ägarnas godkän-
nande för lisning på NGM MTF. Fortsatt arbete med listning 
på NGM MTF. Formell ansökan gjord i slutet på januari. 

Bolaget har initierat samarbete med en samarbetspartner i 
Holland.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kommentarer perioden  
1 januari–31 december 2018 

KONCERN

Jämförelse mot tidigare perioder uteblir  
i koncernen då koncernen bildades  
den 2 augusti 2018.

Resultat Koncern
Koncernens intäkter var under perioden 18,9 MSEK. 
Omsättningen består till majoriteten av moderbolaget  
FundedByMe, 10,2 MSEK för perioden januari–december 
2018. Förvärvet av Laika bidrar positivt med en omsättning på 
8,7 MSEK under perioden efter förvärv, augusti och december 
2018. Rörelsekostnaderna i koncernen uppgick till 35,9 MSEK 
för året. Majoriteten av kostnaderna rör moderbolaget med 
23,0 MSEK.  Förvärvet av Laika bidrar till ökade kostnader om 
12,9 MSEK under perioden augusti till december. Koncernens 
rörelseresultat för perioden uppgick till -17,0 MSEK. Rörelse- 
resultatet har påverkats av ökade kostnader rörande av- 
skrivning av goodwill för Laika på 1,3 MSEK. Ytterligare fak-
torer som påverkar koncernens resultat är de internationella 
intressebolagen, med -2,5 MSEK samt resultatet i dotter- 
bolaget Laika med -3,1 MSEK. Ytterligare har rörelseresulta-
tet påverkats av poster av engångskaraktär för företagsförvärv 
samt noteringsprocess motsvarande 5,1 MSEK för perioden.

Kassaflöde Koncern
Koncernen visar ett negativt kassaflöde med -9,8 MSEK för 
perioden. Kassaflödet från den löpande delen av verksam-
heten för perioden som uppgår till -33,0 MSEK har påver-
kats negativt av rörelseresultat samt minskning av kortfristig 
skuld. Periodens kassaflöde från investeringsverksamheten 
påverkar kassaflödet negativt med -29,8 MSEK. Det nega-
tiva kassaflödet från den löpande verksamhetens samt inves-
teringsverksamheten uppvägs av ett positivt kassaflöde från 
finansieringsverksamheten med 53,0 MSEK under perioden 
till följd av nyemission.

Finansiell ställning Koncern
Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 31,1 MSEK, 
i huvudsak bestående av goodwill. Kortfristiga fordringar 
uppgår till 10,2 MSEK varav 7,1 MSEK utgörs av kundford-
ringar. Likvida medel uppgår till 6,7 MSEK per balansdagen. 
Det egna kapitalet uppgår till 51,3 MSEK per balans-dagen. 
Koncernens långfristiga skulder uppgick till 35 TSEK. Kon-
cernen har inga räntebärande skulder per balansdagen.

Investeringar och Likviditet Koncern
Under perioden har Koncernen investerat ett nominellt belopp 
för start av FundedByMe Poland. Likvida medel i koncernen 
uppgår till 6,7 MSEK per periodens slut (31 december).  
Bolagets finansiering i övrigt är oförändrad.

Kommentarer perioden  
1 januari–31 december 2018 

MODERBOLAG

Belopp inom parentes:  
Jämförande period föregående år.

Resultat Moderbolag
Bolagets intäkter för perioden var 10,2 MSEK (6,3 MSEK), 
en ökning med 3,9 MSEK motsvarandes 62%. Av intäkten  
utgjorde 0,9 MSEK internförsäljning till dotterbolag. Öknin-
gen i intäkt beror i första hand på ökningen av framgångs-
rika kampanjer, 47 i 2018 mot 33 föregående år. Rörelse-
kostnaderna uppgick till 23,0 MSEK (12,2 MSEK). Ökningen 
i kostnader är relaterade till ökade personalkostnader med  
3,0 MSEK härledande till en ökad personalstyrka. Externa 
kostnader motsvarar 13,8 MSEK (6,0 MSEK) en ökning med 
7,8 MSEK i huvudsak relaterade till extraordinära engångs-
poster för listning på NGM Nordic MTF samt förvärv av Laika, 
5,1 MSEK. Övriga ökade externa kostnader är kostnader relat-
erade till den ökade försäljningen. Rörelseresultatet för peri-
oden uppgick till -12,8 (-5,9) MSEK. Förändringen i rörelse- 
resultat är i allt väsentligt hänförligt till ökade personalkost-
nader samt poster av engångskaraktär relaterade till notering 
på NGM Nordic MTF samt förvärv av Laika Consulting.

Kassaflöde och Finansiell ställning 
Moderbolag
Bolaget visar ett negativt kassaflöde med -9,8 MSEK för peri-
oden (12,9 MSEK). Kassaflödet från den löpande delen av 
verksamheten uppgår till -26,9 MSEK (12,0 MSEK) har påver-
kats negativt av rörelseresultatet. Periodens kassaflöde från 
investeringsverksamheten påverkar kassaflödet negativt med 
-35,8 MSEK (-13,9 MSEK). Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten är 52,9 MSEK (14,8 MSEK).

Finansiell ställning Moderbolag
Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 0,6 MSEK,  
(1,5 MSEK) på balansdagen och består av balanserade 
utgifter för utvecklingsarbeten. Kortfristiga fordringar uppgår 
till 4,1 MSEK (3,5 MSEK) varav 2,0 MSEK (1,1 MSEK) utgörs 
av kundfordringar och 0,8 MSEK (0) utgörs av koncern- 
interna fordringar till dotterbolaget. Likvida medel uppgår till 
6,7 MSEK (16,4 MSEK) per balansdagen. Det egna kapitalet 
uppgår till 58,3 MSEK (18,2 MSEK) per balansdagen. Öknin-
gen består av nyemission under perioden. Koncernen har 
inga räntebärande skulder per balansdagen.

Investeringar och Likviditet Moderbolag
Under perioden har Bolaget förvärvat verksamheten Laika 
Consulting AB samt investerat ett nominellt belopp för start 
av FundedByMe Poland. Bolagets finansiering i övrigt är 
oförändrad.
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Översikt koncernen* 2018

Nettoomsättning (tkr) 18 922
Rörelseresultat (tkr) -16 987
Resultat efter finansiella poster (tkr) -19 679
Balansomslutning (tkr) 57 650
Soliditet (%) 89,0%
Antal anställda 26

*Koncernen skapades den 2 augusti 2018 varvid jämförandetal inte finns för föregående år. 

Flerårsöversikt Moderföretaget* 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 10 202 6 347 4 182
Rörelseresultat (tkr) -12 818 -5 873 -10 386
Resultat efter finansiella poster (tkr) -12 825 -5 895 -10 571
Balansomslutning (tkr) 61 691 35 833 11 376
Soliditet (%) 94,4% 51,0% 78,0%
Antal anställda 11         8 11

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat -50 811
Årets förlust -19 778

-70 589

disponeras så att i ny räkning överföres -70 589
-70 589
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Koncernens resultaträkning*

Not 2018-01-01 
–2018-12-31

Nettoomsättning 2 18 922
18 922

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -2 314
Övriga externa kostnader -17 120
Personalkostnader 3 -14 135
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 340

-35 909

Rörelseresultat -16 987

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag -2 523
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20
Räntekostnader och liknande resultatposter -189

-2 692

Resultat efter finansiella poster -19 679

Resultat före skatt -19 679

Skatt på årets resultat -99

Årets resultat -19 778

* Jämförandesiffror föregående period uteblir då koncern är skapad 2 augusti 2018 

KONCERNEN
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Koncernens balansräkning*

Not 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar 4 1 641
Goodwill 7 29 475

31 116
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 206

206
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 2 232
Andra långfristiga fordringar 6 763

8 995

Summa anläggningstillgångar 40 316

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 091
Aktuell skattefordran 1 346
Övriga fordringar 306
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 460

10 203

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 421
Kassa och bank 6 710

Summa omsättningstillgångar 17 334

SUMMA TILLGÅNGAR 57 650

* Jämförandesiffror föregående period uteblir då koncern är skapad 2 augusti 2018 
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Koncernens balansräkning*

Not 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 792
Överkursfond 121 059
Övrigt fritt eget kapital 48
Balanserat resultat -50 811
Periodens resultat -19 778
Eget kapital hänförligt till Moderföretaget 51 310

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 43

43

Långfristiga skulder

Övriga skulder 35
35

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 190
Leverantörsskulder 2 234
Aktuella skatteskulder 62
Övriga skulder 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 793

6 263

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 650

* Jämförandesiffror föregående period uteblir då koncern är skapad 2 augusti 2018 

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital

Aktiekapital Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Balanserat  
resultat 

inklusive
årets resultat

Totalt

Utgående balans 2017-12-31 578 68 395 -50 811 18 162
Transaktioner med ägare:

Nyemission 213 52 713 0 52 926
Årets resultat 0 0 -19 778 -19 778

Utgående balans 2018-12-31 791 121 108 -70 589 51 310

* Jämförandesiffror föregående period uteblir då koncern är skapad 2 augusti 2018 
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Koncernens kassaflödesanalys

Not 2018-01-01 
–2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -16 987
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 2 340
-14 647

Övriga ej likviditetspåverkande poster 68
Erhållen ränta 20
Erlagd ränta -189
Betald inkomstskatt -1 445
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -16 193

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -5 577
Förändring av rörelseskulder 1 659
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -12 887
Kassaflöde från den löpande verksamheten -32 998

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -30 406
Kassa från förvärv dotterbolag 655
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 751

Finansieringsverksamheten
Nyemission 52 926
Upptagna lån 58
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 985

Årets kassaflöde -9 764
Likvida medel vid årets början 16 474
Kursdifferens i likvida medel 0
Likvida medel vid årets slut 6 710
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Moderföretagets resultaträkning

Not 2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Nettoomsättning 2 9 346 6 347
Koncernintern försäljning 856 0
Övriga rörelseintäkter 0 0

10 202 6 347
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -154 0
Övriga externa kostnader -13 753 -5 977
Personalkostnader 3 -8 257 -5 273
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar -855 -972

-23 019 -12 221

Rörelseresultat -12 818 -5 873

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 3
Räntekostnader och liknande resultatposter -27 -25

-8 -22

Resultat efter finansiella poster -12 826 -5 895

Resultat före skatt -12 826 -5 895

Årets resultat -12 825 -5 895

MODERFÖRETAGET
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Moderföretagets balansräkning

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 642 1 496
Goodwill 0 0

642 1 496
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 50 267 14 445

50 267 14 445

Summa anläggningstillgångar 50 909 15 941

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 025 1 079
Fordringar hos koncernföretag 10 820 0
Aktuell skattefordran 14 137
Övriga fordringar 304 339
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 911 1 949

4 074 3 504

Kassa och bank 6 710 16 387

Summa omsättningstillgångar 10 783 19 891

SUMMA TILLGÅNGAR 61 691 35 833
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Moderföretagets balansräkning

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier) 792 578
Ej registrerat aktiekapital 0 16 232

792 16 810
Fritt eget kapital
Överkursfond 121 059 51 714
Övrigt fritt eget kapital 48 448
Balanserat resultat -50 811 -44 916
Årets resultat -12 825 -5 895

57 471 1 351
58 263 18 162

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 190 168
Leverantörsskulder 699 640
Aktuella skatteskulder 62 199
Övriga skulder 388 16 185
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 089 479

3 428 17 671

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 691 35 833

Rapport över förändringar i Moderföretagets egna kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Övrigt
 tillskjutet 

kapital

Balanserat resultat 
inkl. årets resultat

Totalt

Ingående balans 2017-01-01 567 53 167 -44 916 8 818
Transaktioner med ägare:

Nyemission 11 15 228 0 15 239
Årets resultat 0 0 -5 895 -5 895
Utgående balans 2017-12-31 578 68 395 -50 811 18 162

Nyemission 213 52 713 0 52 926
Årets resultat 0 -0 -12 825 -12 825
Utgående balans 2018-12-31 791 121 107 -63 635 58 264
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Moderföretagets kassaflödesanalys

2018-01-01 
-2018-12-31

2017-01-01 
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -12 818 -5 873

Avskrivningar och nedskrivningar 855 972
-11 963 -4 901

Erhållen ränta 20 3
Erlagd ränta -27 -25
Betald inkomstskatt -14 60
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-11 984 -4 863

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -1 766 -388
Förändring av rörelseskulder 1 045 2 007
Förändring övriga rörelseskulder -14 187 15 361
Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 891 12 117

Investeringsverksamheten
Placeringar övriga finansiella anläggningstillgångar -35 822 -13 936
Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 822 -13 936

Finansieringsverksamheten
Nyemission 52 926 15 239
Upptagna lån 23 -445
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 949 14 794

Årets kassaflöde -9 764 12 975
Likvida medel vid årets början 16 474 3 499
Kursdifferens i likvida medel 0 0
Likvida medel vid årets slut 6 710 16 474
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NOTER

Not 1 – Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings- 
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper – Koncernen

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 
Koncernredovisningen omfattar Moderföretaget samt dess 
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka 
Moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande 
inflytande. I normalfallet avser detta företag där Moderföre-
taget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisnin-
gen ingår dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller 
bestämmande inflytande tills den dag det inte längre förelig-
ger. Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer 
med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens boksluts-
dispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter 
avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncern- 
företagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning 
fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Andelar i intresseföretag och joint venture
Koncernens innehav av andelar i ett företag som inte är  
dotterföretag men där koncernen utövar ett betydande 
men inte bestämmande inflytande klassificeras som inne-
hav av andelar i intresseföretag. Intresseföretag föreligger då  
koncernen innehar mer än 20 % men mindre än 50 % av 
rösterna i den juridiska personen. Koncernen redovisar andelar 
i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. I de fall kon-
cernen förvärvar ytterligare andelar i intresseföretaget, men 
det fortsatt är ett intresseföretag till koncernen, omvärderas 
inte det tidigare innehavet. Då andelar i intresseföretag avyt-
tras, så att betydande inflytande inte längre föreligger, redovi-
sas hela innehavet som avyttrat och eventuell vinst eller förlust 
redovisas i koncernens resultaträkning. I de fall det ändå finns 
kvar andelar redovisas de som Övriga värdepappersinnehav.

Då koncernen har gemensamt bestämmande inflytande genom 
avtalsbaserade samarbeten, i gemensamt styrda verksamheter, 
tillgångar eller företaget, föreligger ett så kallade joint venture. 
Koncernen tillämpar kapitalandelsmetoden vid redovisning av 
innehav i joint venture. I de fall ytterligare andelar förvärvas, men 
innehavet fortsatt klassificeras som ett joint venture, omvärderas 
inte det tidigare innehavet. Då andelar avyttras, och innehavet 
inte längre klassificeras som ett gemensamt styrt företag, redo-

visas hela innehavet som avyttrat och eventuell vinst eller förlust 
redovisas i koncernens resultaträkning.

Intäktsredovisning

Försäljning av varor
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Det innebär att intäkten redovisas till 
nominellt värde (fakturabelopp) om ersättning erhålls i likvida 
medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som 
intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknip-
pade med ägandet av varan har överförts till köparen.

Ränta, royalty och utdelning
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas 
som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar 
som är förknippade med transaktionen har tillförts koncernen 
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
• Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k.  

effektivräntemetoden.
• Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens 

ekonomiska innebörd.
• Utdelning redovisas som intäkt när aktieägarens rätt till 

betalning är säkerställd.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning 
intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej 
fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som 
beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad 
men ej fakturerad intäkt".

Koncernen vinstavräknar, utförda tjänste- och entreprenadup-
pdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succes-
siv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har 
färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per 
balansdagen relation till de totalt beräknade utgifterna för att 
fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och 
fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten 
"Upparbetad men ej fakturerad intäkt".

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald från-
varo, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pen-
sioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar 
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till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och 
det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att 
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer 
klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Kon-
cernen har övriga långfristiga ersättningar till anställda

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till  
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelse- 
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar 
och skulder redovisas som finansiella poster

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skat-
ter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande  
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den 
skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respek-
tive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobe-
lopp.  Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats 
på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skatte-
satser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är 
sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att 
kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Anläggningstillgångar

• Materiella och immateriella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

• Materiella anläggningstillgångar har delats upp på bety-
dande komponenter när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder.

• Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet 
minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 

• Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande- 
perioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
• Balanserade utgifter för forsknings-  

och utvecklingsarbeten 5 år
• Goodwill* 10 år

*Avskrivning Goodwill
Laika Consulting har funnits i 14 år och är ett stabilt bolag. 
Bolaget har de senaste tre åren haft en årlig omsättning 
på över 30 MSEK och en stabil vinstmarginal på över 10 
procent. Bolaget har sedan start gjort vinst. Då Styrelsen 
historiskt kan se att bolaget är stabilt anser vi att 10 års 
avskrivning av Goodwill är motiverbart.)

Materiella anläggningstillgångar
• Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till 
det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed 
de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och lång-
fristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till 
upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar 
värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. 
Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget 
annat anges ovan.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas 
som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster 
innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normal-
fallet när behörigt organ fattat beslut om den och den kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i intresseföretag och joint venture
Andelar i intresseföretag och joint venture redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 
Utdelningar redovisas som intäkt, även om utdelningen avser 
ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Internt upparbetade immateriella  
anläggningstillgångar
Moderföretaget tillämpar den s.k. "kostnadsföringsmodellen" 
avseende internt upparbetade immateriella anläggningstill-
gångar. Metoden innebär att samtliga interna utgifter för fram-
tagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs 
direkt när de uppkommer.
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Löner och andra  
ersättningar 2018 2017

Löner och andra 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Pensions- 
kostnader

Löner och andra 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Pensions- 
kostnader

Moderbolaget
Styrelse och VD 591 769 195 284 523 593 171 873 0
Övriga anställda 4 741 941 1 559 101 325 266 3 173 376 1 041 

686
256 887

Dotterföretag*
Styrelse och VD 309 418 97 343 43 315
Övriga anställda 3 430 787 1 078 794 376 302
Koncernen totalt 9 073 915 2 930 522 744 882 3 696 969 1 213 559 256 887

* Endast augusti–december 2018

Koncernen Moderföretaget
Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 0% 0%
Andel män i styrelsen 100% 100% 100% 100%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% 0% 0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100% 100% 100%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 2 – Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderföretaget
2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 3% 0%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 9% 0%

Not 3 – Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2018 2017
Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderbolaget
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB 11 45% 8 63%

11 45% 8 63%
Dotterföretag
Laika Consulting AB 15 87%

15 68%

Koncernen totalt 26 73%
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Not 4 – Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen Moderföretaget
2018 2018 2017

Ingående anförskaffningsvärden 6 872 4 966 4 966
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 872 4 966 4 966

Ingående avskrivningar -3 995 -3 470 -2 499
Årets avskrivningar -1 236 -855 -972
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 231 -4 325 -3 471

Utgående redovisat värde 1 641 642 1 496

Not 5 – Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderföretaget
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 166 0 0
Årets anskaffningar 69 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 235 0 0

Ingående avskrivningar -907 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0
Årets avskrivningar -121 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 029 0 0

Utgående redovisat värde 206 0 0

Not 6 – Skatt på årets resultat

Koncernen Moderföretaget
2018 2018 2017

Aktuell skatt 0 0 0
Skatt p.g.a. ändrad taxering -99 0 0
Summa redovisad skatt -99 0 0

Redovisat resultat före skatt* 2 480 0 0

Skatt på redovisat resultat enligt  
gällande skattesats (22 %):

-546 0 0

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgill kostnad -108 0 0
Ej skattepliktig intäkt 752 0 0
Skatt hänförlig tidigare år -99 0 0
Utnyttjat underskottsavdrag -98 0 0
Redovisad skatt -99 0 0

* Skatteeffekt i koncernen från dotterbolaget Laika Consulting AB
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Not 7 – Goodwill

Koncernen
2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0
Årets anskaffningar 30 757
Försäljningar/utrangeringar 0
Omklassificeringar 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 757

Ingående avskrivningar 0
0

Omklassificeringar 0
Årets avskrivningar -1 282
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 282

Utgående redovisat värde 29 475

Not 8 – Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 445 509
Årets anskaffningar 35 822 13 936
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 267 14 445

Not 9 – Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Laika Consulting AB 100% 100% 1 000 000 100 000

100 000

Org.nr. Säte
Laika Consulting AB 556612-0969 Stockholm

Not 10 –Fordringar hos koncernföretag

Koncernen Moderföretaget
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0 0
Tillkommande fordringar 0 820 0
Amorteringar, avgående fordringar 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 820 0
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Not 11 – Specifikation av andelar i  intresseföretag

Namn Antal andelar Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde 
moderföreningen

Resultatandel 
Koncern

FundedByMe Poland 0 45% 45% 509 45%
FundedByMe Malaysia 0 20% 20% 0 20%
FundedByMe Finland 0 27% 27% 0 27%
FundedByMe Singapore 0 49% 49% 13 936 49%
FundedByMe MENA 0 25% 25% 0 25%

14 445

Not 12 – Fordringar hos intresseföretag

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

Ingående anskaffningsvärden 70 0 0
Tillkommande fordringar 1 358 0 0
Amorteringar, avgående fordringar -1 083 0 0
Omklassificeringar 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 345 0 0

 
Not 13 –  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderföretaget
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna intäkter 576 576 1 652
Förutbetalda hyreskostnader 286 0 0
Förutbetalda försäkringspremier 89 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 509 335 297

1 460 911 1 949

Not 14 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderföretaget
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 655 0 0
Upplupna semesterlöner 399 149 145
Upplupna sociala avgifter 172 94 87
Övriga upplupna kostnader 147 0 0
Övriga förutbetalda intäkter 1 420 1 191 247

2 793 2 089 479
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Not 15  Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Sockholm den 16 april 2019    
    
    
    
    

Johan Jörgensen      Choon Seng Tan
Ordförande    
    
    
    
    

Ingmar Rentzhog      Klara Leander
    
    
    
    

Daniel Daboczy    
    
    
    
    
    
    
Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 april 2019    
    
BDO Mälardalen AB    
    
    
    
    

    
Per Svensson    
Auktoriserad Revisor
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