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2019 i sammandrag 
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Den totala nettoomsättingen under året 
uppgick till 144,0 MSEK (106,2 MSEK), vilket är 
en ökning på 35,7 % jämfört med föregående 
år  Bruttovinstmarginalen uppgick till 71,8 % 
(92 %)  Rörelsesresultatet uppgick till -125,1 
MSEK jämfört med -94,7 MSEK föregående år, 
negativt påverkat framförallt av flera förvärv 
och förberedelser för börsnotering  Resultatet 
efter inkomstskatt uppgick till -144,5 MSEK 
(-92,1 MSEK) och resultat per aktie uppgick till 
-6,41 SEK (-4,84 SEK)  

Hudya redovisar intäkter och rörelsesresul-
tat för fyra segment; mobiltelefoni, refinansie-
ring, försäkring och el   Rörelseresultatet för 
respektive segment belastas för segmentets 
direkta kostnader  Kostnader som inte är direkt 
hänförbara till segmenten redovisas i annat/
eliminering  

(TSEK)   2019 2018
 
Mobiltelefoni     
Rörelsesintäkter  52 952 26 389
Rörelsesresultat  -15 693 635
     
Refinansiering     
Rörelsesintäkter  45 083 37 742
Rörelsesresultat  -13 300 4 717
     
Försäkring     
Rörelsesintäkter  40 925 35 738
Rörelsesresultat  -26 996 -37 984
     
El     
Rörelsesintäkter  4 369 5 995
Rörelsesresultat  -3 852 -2 258

Våra siffror
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TILLVÄXT OCH FÖRBEREDELSE FÖR 
NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH 
GROWTH MARKET
Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 
144 MSEK, en ökning om 38 MSEK från 2018  
Året vi har bakom oss är präglat av en gradvis 
övergång från övervägande analog försäljning 
(över telefon där anställda är helt eller delvis 
involverade i försäljningsprocessen) till ett ökat 
fokus på digital försäljning 

Planeringen för notering på Nasdaq First 
North Growth Market blev en viktig del av 
ledningens fokus under föregående år  
Prospekt togs fram och skickades till Finansin-
spektionen den 4 november och till Nasdaq 
den 5 november  

FRAMTIDSUTSIKTER
Våra mål för 2019 var att komplettera Hu-
dya-plattformen på den norska marknaden 
samtidigt som vi underlättade för att komplet-
tera plattformen på den svenska och den 
danska marknaden  Hudya avslutar väl 
förberedda för tillväxt på den norska markna-
den och etablering av flera vertikaler  Fokus 
ska ligga på tillväxten i Sverige och Danmark 
så snart vi har ett starkt överskott på den 
operativa verksamheten i gruppen  

På den norska marknaden ser vi att våra 
digitala lösningar som utvecklats med fokus 
på lånefinansiering och försäljning av försäk-
ringar, ständigt förbättras  Därför kommer det 
att finnas ett mycket starkt fokus på detta 
område framöver, och ett relativt mindre 
fokus på vertikalen mobiltelefoni  Anledning-
en till detta är att marginalerna inom refinan-
siering och försäkring av lån är större än inom 
telefoni och el  Tillväxten av mobiltelefoni-
kunder bedöms ändå vara stark framöver  

Fokus på den danska marknaden på kort 

sikt är att fortsätta den positiva utvecklingen 
av befintliga verksamheter, snarare än att 
vidareutveckla Hudya-konceptet omedelbart  
När vi upplever solida positiva siffror i 
koncernens operativa verksamhet kommer 
fokus vara att vidareutveckla Hudya-koncep-
tet också på den danska marknaden  

Hudya är noterat på en svensk handels-
plats och det är därför av vikt att etablera 
samma erbjudanden på den svenska markna-
den som vi idag har i Norge  Fokus på den 
svenska marknaden på kort sikt är att fortsät-
ta den positiva utvecklingen av befintliga 
verksamheter, snarare än att vidareutveckla 
Hudya-konceptet omedelbart  När vi upple-
ver solida positiva siffror i koncernens operati-
va verksamhet kommer fokus vara att 
vidareutveckla Hudya-konceptet också på 
den svenska marknaden  

Huruvida man ska lyfta fram tre huvudfoku-
sområden för koncernen under den komman-
de perioden beror på: 
1)  Vinst i operativ verksamhet,
2)  Stark ytterligare digitalisering av verksam-

heten, och särskilt mot slutkunden,
3) Optimera alla aspekter av det digitala 

Hudya-konceptet, konceptualisera och 
förbereda inför lanseringen av väl bepröva-
de lösningar på den svenska och danska 
marknaden när det är dags  

I maj 2020 fick Hudya en avsiktsförklaring från 
Scandinavian Credit Fund I AB (”SCFI”) att de har 
en intention att stödja koncernen med likviditet 
för att realisera Hudyas strategi och affärsplan, 
under förutsättning att Hudya utvecklar en plan 
för kapitalanskaffning som godkänns av SCFI 

Mats Wennberg
VD

VD:s ord

Fokus på den 
svenska mark-
naden på kort 
sikt är att  
fortsätta den 
positiva  
utvecklingen av 
befintliga  
verksamheter,  
snarare än 
 att vidareut-
veckla Hudya- 
konceptet 
omedelbart. 
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Hudyas strategi är att lämna ett globalt 
fotavtryck för hur vardagstjänster kan levereras 
till slutkunder, såväl konsumenter som små 
och medelstora företag  Traditionellt sett 
levereras dessa tjänster på ett ofördelaktig sätt, 
både med tanke på kunderbjudandet och 
utifrån ett tekniskt perspektiv 

Hudya upplever att kulturen, värdekedjorna 
och teknologin på den marknad där Hudya är 
verksam till viss del är föråldrad  Hudya vill 
säkerställa full transparens i sina erbjudanden, 
samtidigt som Hudya använder sig av de 
senaste digitala lösningarna för att minska 
kostnaderna och förenkla kundernas liv  

En strategi som bland annat baserar sig på 
så kallad LEAN-metodik är grunden för 
leverans av tjänsterna till Hudyas slutkunder  
Enkelhet och strömlinjeformning i värdekedjan 
gör det möjligt att hålla kostnaderna för 
kunderna låga över tid samtidigt som det 

skapar förutsättningar för Hudya att etablera 
lönsamma intjäningsmodeller 

Den globala ambitionen i Hudyas strategi 
har redan påbörjats med aktivitet i Danmark, 
Sverige och Norge  Andra EU-länder kommer 
fortlöpande att bli en del av Hudyas marknad 
innan man utvärderar om Hudya ska lanseras i 
övriga världen  

Vår strategi

Hudya vill säker-
ställa full  
transparens i sina 
erbjudanden, 
samtidigt som 
Hudya använder 
sig av de senaste 
digitala lös- 
ningarna för att 
minska kostnader-
na och förenkla 
kundernas liv.
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Grunden till Hudya skapades i augusti 2016 
när Hudya Group AS bildades  Idén var att 
samla flera vardagstjänster på en enskild 
digital plattform och därigenom erbjuda en 
lösning som saknades på marknaden  Visionen 
var att plattformen skulle göra det lättare för 
enskilda konsumenter att överblicka sina olika 
tjänsteavtal och skapa större transparens kring 
priser, avtalsvillkor och bindningstid för 
konsumenter  Visionen innehöll även ambitio-
nen att erbjuda dessa tjänster till ett lägre pris 
genom en högre grad av digitalisering och 
effektivisering  Digitalisering och effektivisering 
har också resulterat i minskade försäljnings-
kostnader för Hudya vid korsförsäljning mellan 
olika tjänster  Sedan grundandet har Hudya 
skapat ett företag med verksamhet inom el, 
försäkring, konsumentkrediter och telefoni  

Hudyas tekniska plattform byggdes efter att 
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”) 
lanserats och Hudya använder GDPR till sin 
fördel genom att integrera element i plattfor-
men som är svåra att kopiera för existerande 
leverantörer av vardagstjänster  Det möjliggör 
effektiv korsförsäljning och kundkommunika-
tion över tid  Genom Hudyas koncept med 
”mikrosamtycke” är det möjligt att samla in data 
från kunden och från andra källor, bearbeta, 
spara och använda data för att ge bra erbjudan-
den till kunderna i plattformen 

Våra kunder är främst privatpersoner, men 
också små och medelstora företag  I den första 
fasen kommer vi att fokusera på konsument-
marknaden, medan potentialen på företags-
marknaden utnyttjas först efter att vi är väl 
etablerade på detaljhandelsmarknaden  Vad 
våra kunder nu och i framtiden borde värdera 
Hudya efter är först och främst att vi hjälper 
dem till ett enklare liv (Life simplified) och för 
att sänka kostnaderna  Hudyas affärsmodell 
bygger på dessa två principer, och vår an-
strängning i allt vi gör fokuserar på att hjälpa 
våra kunder att spara tid och pengar 

Ett viktigt verktyg i affärsmodellen är plattfor-
men i kombination med effektiv och vänlig 
kundservice tillsammans med effektiva och 
förenklade digitala lösningar och affärslogik i 
allmänhet  Hudya erbjuder själva tjänster direkt 
till sina slutkunder (för närvarande mobiltelefoni 
och el) och delvis genom underleverantörer och 
partners (för närvarande försäkring och lånefi-
nansiering)  De tidigare tjänsterna ger direkta 
marginaler till Hudya, medan de sistnämnda ger 
Hudya provisioner av olika slag  Generellt sett 
skapar egenproduktion av tjänster större 
flexibilitet på alla sätt, men också något högre 
risk och längre «time to market», medan använd-
ningen av underleverantörer innebär en minskad 
grad av flexibilitet (särskilt vad gäller prissätt-
ningsmodeller och tjänstens innehåll), ungefär 
noll risk och en relativt kort ”time to market” 

Vår affärsmodell

Hudyas affärs-
modell bygger  
på dessa två 
principer... att i 
allt vi gör foku- 
sera på att hjälpa 
våra kunder  
att spara tid och 
pengar.



8 Hudya AB (publ.) Årsredovisning 2019

Vår plattform

Hudyas vision är att samla kundernas vardags-
tjänster på en plats och därmed göra vardagen 
lättare för kunderna  Genom plattformen ska 
konsumenter, samt små och medelstora 
företag, enkelt kunna skaffa eller byta ut 
vardagstjänster för att få ned sina kostnader 
och få en bättre överblick över sina tjänsteavtal 
i MyHudya  Hudyas tekniska plattform är 
utvecklad från grunden för att ta tillvara på 
denna vision  Plattformen är även utvecklad för 
att vara skalbar både geografiskt och i antal 
produkter och tjänster 

Hudya har skapat ett generiskt applika-
tionsprogrammeringsgränssnitt (”API”) som 
gör det enkelt att integrera olika partners i de 
olika verksamhetsdelarna som för närvarande 
består av refinansiering, mobiltelefoni, 
försäkring och el  API:erna ska fungera lika bra 
mot egna system som mot tredjeparts system 
i värdekedjan 

Med förenkling som utgångspunkt har 
Hudya fokuserat på dialogbaserad digital 
kommunikation och använder aktiv datain-
samling för att förenkla kundernas interaktion 
med Hudya, till exempel i en köpsituation  
Genom aktivt samtycke kan kunderna senare 
använda den angivna informationen vid köp 
av ytterligare tjänster  Datainsamling gör det 
också möjligt för Hudya att hjälpa kunderna att 
ta reda på vad kunderna kan spara genom att 
flytta andra avtal till Hudya  Därutöver finns det 

en mänsklig dimension i plattformen  Genom 
att erbjuda både digitala och analoga kommu-
nikationskanaler säkerställs den mest effektiva 
responstiden baserat på kundernas behov och 
preferenser 

Genom att erbjuda alla tjänsterna under 
Hudya-varumärket betonas plattformsstruktu-
ren  Plattformen är byggd för att rymma flera 
partners och för att partners enkelt ska kunna 
bytas ut vid behov  Hudya ansvarar för att 
betjäna alla kunder under hela affärsrelationen 
genom försäljning, kundservice och plattform-
sutveckling  En väsentlig dimension i detta är 
att erbjuda nya tjänster och funktioner i de 
kanaler som kunderna samtyckt till 

Med förenkling 
som utgångs-
punkt har Hudya 
fokuserat på  
dialogbaserad 
digital kommu- 
nikation och  
använder aktiv 
datainsamling  
för att förenkla 
kundernas  
interaktion med 
Hudya, till exempel 
i en köpsituation. 
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REFINANSIERING
Inom verksamhetsdelen refinansiering 
erbjuder Hudya konsumenter en möjlighet att 
sänka sina kostnader för konsumentkrediter, 
kreditkortslån och andra krediter, det vill säga 
lån utan säkerhet  Hudya agerar inte själv som 
bank utan erbjuder finansieringstjänster 
genom dotterbolaget Aconto no AS, och 
samlar genom sina samarbetsbanker in 
erbjudanden till den ansökande kunden  

Hudyas intjäningsmodell under denna 
verksamhetsdel består av en kommissionsmo-
dell där intäkterna är baserade på förskottspro-
vision  

MOBILTELEFONI
Inom verksamhetsdelen mobiltelefoni erbjud-
er Hudya mobilabonnemang som är en viktig 
vardagstjänst för Hudyas kunder  Hudya 
koncentrerar sig endast på marknadsföring, 
försäljning och kundservice samt stark 
integration med andra delar av värdekedjan 
via API:er  Med denna modell bestämmer 
Hudya över innehållet och priser på sina 
tjänster  

Hudyas mobilabonnemang prissätts i det 
lägre prisintervallet  Koncernen har en medve-
ten strategi att få kunder via mobilabonne-
mang och sedan erbjuda kunden andra 
produkter och tjänster (effektiv korsförsälj-
ning)  Detta ger Hudya låga kundförvärvskost-
nader jämfört med leverantörer som bara har 
produkter eller tjänster inom en verksamhets-
del  Plattformstrukturen och fokus på god 
service, transparenta priser och villkor samt bra 
produkter och tjänster resulterar också i en låg 
kundförlust 

Hudyas intjäningsmodell inom verksam-
hetsdelen består av en marginalmodell där 
Hudya erhåller en marginal på kundens 
mobilabonnemang  

FÖRSÄKRING
Inom verksamhetsdelen försäkring erbjuder 
Hudya konsumenter olika försäkringslösningar 
beroende på vad konsumenten har för 
försäkringsbehov  Hudya erbjuder exempelvis 
bil-, hem-, rese- och djurförsäkring  Utöver 
detta erbjuds även livprodukter såsom barn-, 
olycks- och kritisk sjukförsäkring  Hudya 
erbjuder också utvalda försäkringar till små 
och medelstora företag 

Som agent har Hudya ingen exponering 

gentemot tecknade försäkringsavtal  Ansvars-
fördelningen mellan parterna innebär att 
parter har ansvar för försäkringsrisk, produkter, 
avgifter och skadebehandling medan Hudya 
har ansvar för försäljning, marknadsföring och 
kundservice, både analogt och digitalt via 
plattformen  

Hudyas intjäningsmodell under denna 
verksamhetsdel består av en kommissionsmo-
dell med två huvuddelar  Den ena är försälj-
ningsprovision på nya avtal som betalas varje 
månad baserat på förra månadens försäljning  
Dessutom får Hudya en portföljprovision som 
betalas varje månad baserad på den portfölj 
som ackumulerats genom Hudya  Därutöver 
tillkommer ytterligare kompensation för Hudya 
i händelse av en låg skadeprocent i portföljen  

EL
Inom verksamhetsdelen el erbjuder Hudya 
konsumenter elavtal utan bindningstid och 
med transparent prissättning  Hudya köper, 
genom samarbetspartners, el till spotpris från 
den nordiska elbörsen Nord Pool  Hudya har 
idag ett omfattande samarbete med Energi 
Danmark, som är Bolagets leverantör på alla 
marknader  Hudya har endast en elprodukt per 
marknad och denna är utformad för att vara 
enkel och lätt att förstå för kunderna  Konsu-
menterna betalar endast ett pris som motsva-
rar Hudyas självkostnadspris från Nord Pool för 
det aktuella elområdet samt ett tillägg som 
täcker övriga kostnader och slutligen Hudyas 
påslag  Modellen är likadan i Norge, Sverige 
och Danmark, men tillägget kan variera 

Vår verksamhet

Med denna  
modell bestäm-
mer Hudya  
över innehållet 
och priser på 
sina tjänster. 
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Vår enda verkliga insatsfaktor är våra anställda, 
och vår viktigaste resurs är de människor som 
lever och andas varje dag för att skapa bästa 
möjliga lösningar för våra kunder  Hudya har 
tagit fasta på detta och utarbetat det vi kallar 
”Hudya Culture Playbook”  

Hudyas verksamhet består av anställda i flera 
länder, i olika branscher och med olika bak-
grund  En bra arbetsplatskultur är inte något 
som bara händer på egen hand, utan något 
som uppstår när människorna i en organisation 
konsekvent fattar rätt beslut  Att samla rätt 
människor - med rätt kompetens och hjärtat på 
rätt ställe - kan ta dig långt, men utan stöd av 
strukturellt kapital kommer det att vara svårt att 
skapa stabilitet över tid  Felaktiga processer och 
förfaranden kan direkt motverka utvecklingen 
av en bra arbetsplatskultur, oavsett dina ledares 
och anställdas avsikter 

Att bygga en god arbetsplatskultur handlar 
därför om att identifiera och implementera de 
processer och rutiner som underlättar för 
organisationens medlemmar att fatta rätt beslut 
- dag efter dag  Denna “Hudya Culture Play-
book” presenterar en översikt över de viktigaste 
områdena för kulturutvecklingsarbete och 
definierar en gemensam baslinje som alla 
Hudya-företag måste uppfylla eller överskrida 

- för att garantera en säker och motiverande 
arbetsplatskultur för alla anställda  

Traditionellt har Hudya inte försökt harmo-
nisera HR- och kulturutvecklingsarbetet 
fullständigt för dess dotterbolag, utan snarare 
föredragit att dessa företag fortsatte att 
utvecklas som oberoende enheter med sina 
egna värden  Hudya har dock bidragit med 
stöd och bästa praxis till sina dotterbolag  Vi 
befinner oss nu i en fas där vi behöver harmo-
nisera företagen och länderna emellan och 
konsolideringen i gruppen i allmänhet vilket 
också kommer att leda till en större grad av 
konsolidering inom koncernens kultur- och 
HR-område 

Hudya hade 190 anställda per 1 maj 2020  
Styrelsen hade då 40 % kvinnliga och 60 % 
manliga styrelseledamöter  

Vi är Hudya

En bra arbets-
platskultur är inte 
något som bara 
händer på egen 
hand, utan något 
som uppstår när 
människorna i en 
organisation 
konsekvent fattar 
rätt beslut.
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Vårt ansvar

Hudya är en typisk kundcentrisk spelare  
Historiskt sett bildades Hudya för att hjälpa 
kunderna att förenkla sin vardag och spara 
kostnader  Ett av Hudyas sätt att ta ansvar är 
att utveckla tjänster som är hållbara över tid 

Det som är mest relevant för vårt koncept är 
finansiell hållbarhet och en affärsmodell som 
håller över tiden utan att behöva äventyra 
ärligheten mot kunderna  Hudya tar ansvar 
genom att vara ett alternativ till befintliga leve-
rantörer i våra vertikaler, där vi säkerställer bra 
tjänster till låga kostnader på ett ställe, där 
kunden inte behöver leta efter de bästa 
avtalen och tolka komplicerade kontrakt 

Hudya tar ansvar bland annat genom att:
•  Inte ha oväntade avgifter
•  Erbjuda förutsägbara och ärliga priser
•  Enkla villkor för kunder
•  Ingen bindningstid
•  Vänlig och snabb kundservice

Som företag producerar Hudya inte produkter 
som påverkar miljön negativt  Vi tar ansvar 
genom att samarbeta med underleverantörer 
och partners som är medvetna om deras 
ansvar när de utformar och levererar tjänster 
till slutkunder 
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Vår strävan

Hudya arbetar med att öka kundtillväxten 
genom kontinuerlig testning och optimering 
av Bolagets egenutvecklade, dialogbaserade 
strategi för kunder när de onboardar plattfor-
men  Dialogbaserad onboarding, till skillnad 
från traditionella ansökningar på hemsidan, 
har visat sig skapa en högre konverteringsgrad 
än vad som är normalt på marknaden och ger 
Hudya en stark fördel  Inte minst ser Hudya att 
verktygen som plattformen besitter har gjort 
det möjligt att reducera kundaktiveringskost-
naden betydligt  

Den dialogbaserade strategin lämpar sig väl 
för att sälja/korsförsälja de produkter som 
Hudya erbjuder idag  Hudyas tester under 
hösten 2019 visar att Bolaget kan få betydligt 
lägre försäljningskostnader genom att ha 
mobiltelefoni som en försäljningsprodukt i 
plattformen, vilket i sin tur ger lägre säljkostna-
der för de övriga verksamhetsdelarna när 
kunderna inom mobiltelefoni korsförsäljs till 
övriga tjänster inom plattformen  Hudya anser 
dessutom att metoden är väl lämpad för 

samarbete med framtida, potentiella tredje-
partsleverantörer på plattformen och att 
provision för försäljning av sådana tjänster lätt 
kan beräknas utan att Bolaget själv bär 
kostnaden för leveransen  Till exempel är 
försäljningen av tjänsterna el och mobiltelefoni 
fullt möjliga att göra 100 procent digitala via 
Hudyas plattform med minimala försäljnings-
kostnader  En ständigt växande del av försälj-
ningsprocessen för försäkringstjänster och 
banklån hanteras digitalt, vilket resulterar i allt 
lägre försäljningskostnader 

Dialogbaserad 
onboarding har 
visat sig skapa en 
högre konverte-
ringsgrad än vad 
som är normalt  
på marknaden 
och ger Hudya en 
stark fördel.
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Hudyas informationsgivning till sina aktieägare 
och övrig kapitalmarknad syftar till att skapa en 
rättvisande bild av verksamhetens utveckling, 
minimera risken för ryktesspridning och 
spekulationer samt bidra till att öka intresset för 
bolagets aktie  Hudyas aktie är sedan februari 
2020 noterad på Nasdaq First North Growth 
Market i Stockholm 

BÖRSVÄRDE OCH OMSÄTTNING
Hudya AB:s aktie noterades först den 14 
februari 2020, och därför finns det ingen 

marknadsdata för utvecklingen av aktiekursen 
under 2019  Aktien till Hudya Group AS 
prissattes till 14,30 NOK i de sista transaktioner-
na före emissionen (förvärv där företagen delvis 
betalades med aktier i Hudya Group AS) 

Hudyas aktie prissattes till 13,75 SEK i 
samband med börsnoteringen  Från den första 
handelsdagen fanns en betydande risk i aktien 
och aktiekursen upplevde en negativ utveck-
ling, vilket illustreras i slutkursgrafen (Slutpris) 

AKTIEKAPITAL
Under december genomfördes en apportemis-
sion där samtliga aktier i Hudya Group AS 
förvärvades  I samband med apportemissionen 

emitterades totalt 21 533 747 aktier in i Hudya 
AB  Per den 31 december 2019 uppgick 
aktiekapitalet i Hudya AB till 4 506 749 SEK  Det 
totala antalet registrerade aktier i bolaget 
uppgick vid årsskiftet till 22 533 747 stycken, 
envar med ett kvotvärde om 0,20 

Aktiekapitalets utveckling
Nyemissioner i Hudya Group AS under 2019 
innan apportemissionen:

(NOK)
 Antal Denomi- Aktie- Totalt
Datum aktier  nerande kapital tecknad

2019-01-25 157 200 10,00 15 720 1 572 000
2019-02-19 60 000 10,00 6 000 600 000
2019-05-15 140 000 0,10 14 000 14 000
2019-06-04 2 238 333 10,00 223 833 22 383 330
2019-06-04 328 240 10,00 32 824 3 282 400 
2019-08-16 141 952 0,10 14 195 14 195
2019-11-30 5 714 580 14,30 571 458 81 718 494
2019-12-03 368 425 10,00 36 843 3 684 250
2019-12-03 594 405 14,30 59 441 8 499 992
  9 743 135   974 314 121 768 661

Styrelsen för Hudya har bedömt att Hudya 
Group AS redovisningsmässigt är det förvärvan-
de bolaget och Hudya AB det förvärvade 
bolaget, dvs  ett omvänt förvärv  Förvärvet 
kommer att konsolideras från och med 2019  
Vid ett omvänt förvärv kommer förvärvsanaly-
sen att upprättas med det legala dotterföreta-
get som förvärvare och det legala moderföreta-
get som det förvärvade bolaget  En 
koncernredovisning som upprättas efter ett 
omvänt förvärv utfärdas i det legala moderbo-
lagets namn, men beskrivs i noterna som en 
fortsättning av det legala dotterföretagets 
finansiella rapporter  Från och med räkenskaps-
året 2019 kommer jämförelsetalen i Hudya AB:s 
finansiella rapportering följaktligen vara 
hänförliga till det legala dotterföretaget Hudya 
Group AS 

UTDELNINGSPOLICY
Styrelsen avser att årligen pröva om det finns 
möjlighet att lämna utdelning  Styrelsen 
kommer innan ett sådant förslag lämnas 
överväga om det finns möjlighet att lämna 
utdelning  I övervägandet kommer styrelsen att 
beakta flera faktorer, bland annat bolagets 
verksamhet, rörelseresultat och finansiella 
ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, 

Hudyas aktie
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expansionsplaner och andra väsentliga 
faktorer 

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER  
DEN 31 DECEMBER 2019 
  Andel röster
Aktieägare Antal aktier /kapital

Vikna Holding AS 3 341 747 14,83 %
BLS Holding AS  
(Børge Leknes) 2 817 095 12,50 %
PLV Holding AS  
(Pål Lauvrak) 2 514 318 11,16 %
Taarnet Consulting AS  
(Morten Kvam) 2 504 857 11,12 %
GM Holding AB 1 567 219 6,95 %
Sophol AS 1 345 475  5,97 %
Aconto Capital AS 1 295 308  5,75 %
Pioneer Capital Group AS 1 242 911  5,52 %
Övriga aktieägare 5 904 817 26,20 %
Summa 22 533 747¹ 100 %

¹  Antalet aktier kommer att uppgå till 29 167 486 aktier 
när apportemissionen av aktier från Hudya Group AS till 
Hudya AB är genomförd 

Hudyas aktie  
(forts.)
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Förvaltningberättelse

Styrelsen och VD för Hudya AB (publ), organisa-
tionsnummer 559077-0748, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Hudya AB är ett svenskt publikt aktiebolag som 
registrerades i Sverige den 21 september 2016  
Hudyas verksamhet bedrivs enligt svensk rätt 
och regleras av aktiebolagslagen (2005:551)  
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun  
Företaget har sitt huvudkontor i Oslo, Norge 

Bolagets tillförordnade verkställande direktör 
är Mats Wennberg  

Bolaget ska, direkt eller genom hel- eller 
delägda dotterbolag, utveckla, marknadsföra 
och tillhandahålla internettjänster för interaktiv 
förmedling av köp och tjänster samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet 

Den 14 februari 2020 blev Hudya AB:s aktier 
upptagna till handel på Nasdaq First North 
Growth Market  

Hudyas vision är att samla kundernas 
vardagstjänster på en lättillgänglig plats och på 
ett enkelt och översiktligt vis kapa tid och 
kostnader  Genom Hudyas plattform kan konsu-
menter och små till medelstora företag enkelt 
ansluta, hantera eller byta ut tjänster för att få 
en bättre överblick över sina tjänsteavtal  
Plattformen är även utvecklad för att vara 
skalbar både geografiskt och i antal produkter 
och tjänster 

Hudya som koncept är i första hand att 
bygga ett långsiktigt kundförtroende vilket ger 
transaktioner med långsiktiga relationer  Detta 
mål gör att anställda i alla led har kundtillfreds-
ställelse som huvudfokus  De positiva resultaten 
och responsen från våra kunder är många, både 
när det gäller hur de bemöts som kunder och 
när det gäller våra konkreta tjänster och 
förhållandet mellan pris och kvalitet på dessa  
Detta är också en viktig grund för framgång i 
vår korsförsäljningsstrategi 

Planeringen för notering på Nasdaq First 
North Growth Market blev en viktig del av 
ledningens fokus under föregående år  Prospekt 
togs fram och skickades in till Finansinspektio-
nen den 4 november och till Nasdaq den 5 
november  Motiven till noteringen har i 
huvudsak varit: tillgången till kapital för den 
förestående tillväxten på framförallt den 
nordiska marknaden  Den största utmaningen 
bolaget har haft under det föregående året är 

tillgång till tillräckligt med kapital för att 
finansiera både tillväxt och en skandinavisk 
plattformsutveckling 

Hudya har justerat sin strategi som följd av 
Coronapandemin så att bolaget fortsatt 
kommer att fokusera på tillväxt med en 
reviderad affärsplan som samtidigt optimerar 
vägen till lönsamhet trots de utmaningar 
pandemin exponerat framförallt i Norge 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Under december genomfördes en apportemis-
sion där samtliga aktier i Hudya Group AS 
förvärvades  Totalt emitterades 21 533 747 
aktier in i Hudya AB  Per den 31 december 2019 
uppgick aktiekapitalet i Hudya AB till 4 506 749 
SEK  Det totala antalet registrerade aktier i 
bolaget uppgick vid årsskiftet till 22 533 747 
stycken  

Aktieägaröversikt i Hudya AB per 31 december 
2019:
    Andel röster
Aktieägare  Antal aktier /kapital

Vikna Holding AS  3 341 747 14,83 %
BLS Holding AS  
(Børge Leknes)  2 817 095 12,50 %
PLV Holding AS 
(Pål Lauvrak)  2 514 318 11,16 %
Taarnet Consulting AS  
(Morten Kvam)  2 504 857 11,12 %
GM Holding AB  1 567 219 6,95 %
Sophol AS  1 345 475  5,97 %
Aconto Capital AS  1 295 308  5,75 %
Pioneer Capital Group AS 1 242 911  5,52 %
Övriga aktieägare  5 904 817 26,20 %
Totalt  22 533 747¹ 100 %

¹  Antalet aktier uppgår till 29 167 486 aktier när apporte-
missionen av aktier från Hudya Group AS till Hudya AB är 
genomförd  

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
Förvärv av delar av rättigheter och till
gångar från SalesPartners Direct Sales ApS.
Den 22 maj 2019 undertecknades en inkråmsö-
verlåtelse mellan Hudya Data & Tele ApS, Hudya 
Group AS och SalesPartners Direct Sales ApS 
genom vilken Hudya förvärvade delar av 
rättigheter och tillgångar från Salespartners 
Direct Sales ApS  Med detta ändrade Hudya 
Data & Tele ApS sitt operativa syfte och namn 

Hudyas vision är 
att samla våra 
kunders vardags-
tjänster på en 
lättillgänglig 
plats och på ett 
enkelt och över-
siktligt vis kapa 
tid och kostnader. 
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till Hybrid Distribution ApS  Den överenskom-
na köpeskillingen fastställdes till sammanlagt 
16,8 MDKK  Köpeskillingen innefattade en 
kontantbetalning motsvarande 8,4 MDKK och 
den återstående köpeskillingen är villkorad av 
framtida resultatutveckling, kundutveckling 
och konsulttjänster  I samband med transaktio-
nen finansierade Hudya Group-koncernen 
köpeskillingen genom en upplåning från 
extern part motsvarande 18 MDKK  

SEQRförvärvet
Den 7 juni 2019 förvärvade Hudya Group AS 
aktierna i SEQR Group AB, som även inklude-
rande dotterbolagen SEQR Payments AB och 
SEQR Poland  Den överenskomna köpeskilling-
en för aktierna fastställdes till SEQR Group AB:s 
marknadsvärde om sammanlagt 44,9 MSEK  
Betalning av köpeskillingen skedde genom en 
kontantbetalning av hela köpeskillingen  I 
samband med transaktionen upptog koncer-
nen en upplåning från extern part för att 
finansiera köpeskillingen och refinansiera alla 
existerande skulder till kreditinstitut i Norge 
och Sverige samt finansiera en vitalisering av 
SEQRs verksamhet och Hudyas generella 
verksamhet  Den totala upplåningen vid 
transaktionsdatum motsvarade 133 MSEK  

Payrförvärvet
Hudya Group AS ingick den 12 juli 2019 ett 
avtal om att köpa 100 % av aktierna i Payr AS 
med dotterbolaget Conversionist AS för 81,7 
MNOK  Som vederlag för transaktionen har 
Hudya Group AS utfärdat reverser till säljarna, 
som vid transaktionens slutförande användes 
för att teckna 5 714 580 aktier i Hudya Group 
AS om totalt 81,7 MNOK, motsvarade teck-
ningspris i Hudya Group AS om 14,30 NOK per 
aktie  Transaktionen genomfördes den 30 
november 2019  Innan genomförandet av 
transaktionen återlämnades det tillstånd att 
bedriva betalningsförmedling som Payr AS 
tidigare hade beviljats av den norska tillsyns-
myndigheten Finanstillsynet 

Apportemission
Under december genomfördes en apport-
emission där samtliga aktier i Hudya Group AS 
förvärvades  I samband med apportemissio-
nen emitterades totalt 21 533 747 aktier in i 
Hudya AB  Styrelsen för Hudya har bedömt att 
Hudya Group AS redovisningsmässigt är det 

förvärvande bolaget och Hudya AB det 
förvärvade bolaget, dvs  ett omvänt förvärv  
Förvärvet kommer att konsolideras från och 
med 2019 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Notering på Nasdaq First North Growth 
Market
Den 14 februari 2020 blev Hudya AB:s aktier 
upptagna till handel på Nasdaq First North 
Growth Market  I samband med noteringen 
genomfördes en nyemission omfattade högst 
5 090 910 aktier, motsvarande cirka 70 MSEK 
före emissionskostnader  Priset per aktie i 
erbjudandet var 13,75 SEK och minsta teck-
ningspost var 400 aktier  Erbjudandet teckna-
des till cirka 12,25 MSEK, motsvarande cirka 
17,5 %, av allmänheten och till 57,75 MSEK, 
motsvarande cirka 82,5 %, av de som ställt ut 
emissionsgarantier  Cirka 740 investerare 
tecknade och tilldelades aktier i erbjudandet, 
vilket innebär att antalet aktieägare i Hudya nu 
överstiger 6 000  Aktien handlas under 
kortnamnet ”HUDYA” 

Sponzförvärvet
Hudya har tecknat ett avtal med det norska 
mobiltelefonbolaget Sponz AS om förvärv av 
deras portfölj av mobiltelefonikunder  Portföl-
jen består av 5 000 mobiltelefonikunder på 
den norska marknaden  Hudya betalar 1 300 
SEK per kund för denna kundbas  Betalningen 
sker genom aktier i Hudya AB   Köpeskillingen 
motsvarar 628 019 aktier till en kurs om 10,35 
SEK per aktie 

Kundportföljen överfördes den 1 mars i år 

Rekonstruktionsbehandling av Hybrid 
Distribution ApS
Hybrid Distribution ApS är ett omallokerat 
helägt dotterbolag i Danmark och uppstod 
efter en inkråmsöverlåtelse från SalesPartners 
Direct Sales ApS  Den 12 februari 2020 besluta-
de Sø- og Handelsretten att inleda rekonstruk-
tionsbehandling för Hybrid Distribution ApS 
(företaget)  Omstruktureringsprocessen 
började den 12 februari 2020 mot bakgrund av 
konkursbegäran som inkom till Sø- og Han-
delsretten 31 januari 2020  Anledningen till 
inledningen av omstruktureringsprocessen var 
att göra företagets verksamhet lönsam, och 
förslaget till omstruktureringsplan, som 

Den 14 februari 
2020 blev Hudya 
AB:s aktier upp-
tagna till handel 
på Nasdaq First 
North Growth 
Market.

Förvaltningberättelse
(forts.)
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Förvaltningberättelse
(forts.)

behandlades vid planmötet den 9 mars 2020, 
antogs 

Syftet med omstruktureringsprocessen är 
främst att kunna skapa arbetsro för att skapa en 
översikt över möjligheterna att ingå ett 
tvångsavtal med borgenärerna, alternativt 
moratorium (betalningsutskjutning) med 
samma eller säkra de överlevande delarna av 
vinstdrivande drift 

Rekonstruktören, i samarbete med företa-
gets ledning och med Lars Zillo Tidemann, som 
VD, inledde anpassningarna av verksamheten 
redan före omstruktureringen vilket innebar att 
personalen reducerats från 205 till 75 och 
antalet avdelningar från 6 till 2 

I samband med den fortsatta, anpassade 
verksamheten har rekonstruktören och räken-
skapsföraren också fokuserat på att A-skatt, moms 
och andra skulder regelbundet betalas i tid, likväl 
som att rekonstruktören och förvaltaren följt upp 
likviditeten  Det är rekonstruktören och förvalta-
rens bedömning att operationen efter att 
nödvändiga justeringar har gjorts, nu är lönsam 

Rekonstruktören har fortsatt diskussioner 
med de största borgenärerna och företagets 
moderbolag för att hitta bästa möjliga resultat, 
som kan ligga till grund för beredningen av ett 
omstruktureringsförslag  Mötet för omröstning 
om omstruktureringsförslaget är planerat för 
antagande av Sø- og Handelsretten tisdagen 
den 1 september 2020, kl  10:00 

Koncernen betraktar företaget som en fortsatt 
verksamhet och har under året 2019 tillskjutit 8,9 
MNOK i lån från Hudya Group AS för att stödja 
företaget genom ovanstående justering under 
andra halvåret 2019  Koncernen har av flera 
strategiska, operativa och ekonomiska skäl 
motivation att fortsätta företagets drift 

Avsiktsförklaring med Optin Bank
I januari 2020 undertecknade Hudya en 
avsiktsförklaring med Optin Bank som gör det 
möjligt att relansera betalningslösningen  
Genom detta avtal får Hudya tillgång till Optin 
Banks teknologi för betalningstjänster 

Utökad kreditgräns från  
Scandinavian Credit Fund I AB
Som framgick av IPO-prospektet har Scandina-
vian Credit Fund I AB (”SCFI”) beviljat en 
kreditgräns om 15 MSEK till Hudya AB  Denna 
kreditgräns utökades med 35 MSEK i syfte att 
öka förmågan för Hudya att fortsätta verksam-

heten på bästa möjliga sätt, även under de 
hinder som skapats av Covid-19-situationen  
Som för de flesta andra börsnoterade företag 
har Hudya initialt haft en mycket negativ 
utveckling av sitt aktievärde framförallt på 
grund av pågående Covid-19-situation  För att 
mildra risknivån har Hudya beviljat SCFI 10 
miljoner teckningsoptioner i Hudya med strike 
på 2,50 SEK  Med detta verktyg blir SCFI en 
förutsägbar och långsiktig finansiell partner för 
Hudya, som stöder Hudyas tillväxtstrategi i 
Skandinavien  

Ny verkställande direktör
Michael Sundin var verkställande direktör för 
Hudya AB från 26 mars 2020 tills 26 april 2020  
Han gick in i en ny befattning som Hudyas 
Chief Operations Officer från 26 april 2020  
Mats Wennberg blev utsedd till tillförordnad VD 
från och med 26 april, och lämnade sin tjänst 
som styrelseledamot i Hudya samma dag  
Wennberg har varit styrelseledamot i Hudya 
sedan 2018 

Försäljning av delar av den  
norska telekomkundportföljen
Hudya AB:s dotterbolag, Hudya Data & Tele AS, 
sålde den 27 april 2020 delar av den norska 
telekomkundportföljen till den norska telekom 
tjänsteleverantören, eRate AS till ett pris av 10 
MNOK 

Beslut om riktad emission av aktier till 
långivare genom kvittning
13 april beslutade styrelsen för Hudya AB enligt 
bemyndigande från extra bolagsstämma den 
16 oktober 2019 en riktad emission av 1 350 
155 aktier, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt  Emissionen riktas till en långivare 
(MH Investment ApS) enligt ett brygglånavtal 
som företaget ingick i oktober 2019 för att 
möjliggöra konvertering av lånebeloppet till 
aktier i enlighet med brygglånavtalet  Anled-
ningen till avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt är att långivaren enligt brygglånavtalet 
har rätt att moträtta sitt fordran på bolaget om 
2,4 MSEK, bestående av huvudbelopp och 
upplupen ränta, efter att långivaren meddelat 
omvandling  Konverteringen är att möjliggöra 
nya affärsmöjligheter för företaget  Tecknings-
kursen i den riktade emissionen är 1,80 SEK och 
ska betalas genom en kvittning av skuld enligt 
brygglånavtalet 

Det är rekon-
struktören och 
förvaltarens be-
dömning att 
företaget efter  
att ha gjort 
nödvändiga 
justeringar nu är 
lönsamt.
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16 april beslutade styrelsen för Hudya AB enligt 
bemyndigande från extra bolagsstämma den 
16 oktober 2019 en riktad emission av 4 852 188 
aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt  Emissionen riktas till tre långivare (Klaus 
Zwisler, Jean Dühring och Strategic Investments 
A/S) enligt ett brygglånavtal som företaget 
ingick i oktober 2019 för att möjliggöra konver-
tering av lånebeloppet till aktier i enlighet med 
brygglånavtalet  Anledningen till avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt är att långivarna 
enligt brygglånavtalet har rätt att moträtta sitt 
fordran på bolaget om 9,1 MSEK, bestående av 
huvudbelopp och upplupen ränta, efter att 
långivarna meddelat omvandling  Konvertering-
en är att möjliggöra nya affärsmöjligheter för 
företaget  Teckningskursen i den riktade 
emissionen är 1,88 SEK och ska betalas genom 
en kvittning av skuld enligt brygglånavtalet 

Covid19
Spridningen av Covid-19 innebär att många 
företag kan komma att befinna sig i en 
finansiellt ansträngd situation med likviditets-
problem, vikande försäljning och på sikt kraftig 
resultatpåverkan  Mot bakgrund av detta 
arbetar styrelsen med att identifiera kortsiktiga 
lösningar och hitta långsiktiga alternativ  

Styrelsens bedömning är att bolaget på kort 
sikt kan hantera den uppkomna situationen 
men att det är stor risk att verksamheten 
kommer att påverkas negativt av Covid-19 
utbrottet, framför allt om de negativa effekter-
na i den globala ekonomin blir långvariga  

 
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT 2019
Den totala nettoomsättingen under året 
uppgick till 144,0 MSEK (106,2 MSEK), en 
ökning på 35,7 % jämfört med föregående år  
Bruttovinstmarginalen uppgick till 71,8 % (92 
%)  Rörelsesresultatet uppgick till -125,1 MSEK 
jämfört med -94,7 MSEK föregående år, 
negativt påverkat framförallt av flera förvärv 
och förberedelse för börsnotering  Resultatet 
efter inkomstskatt uppgick till -144,5 MSEK 
(-92,1 MSEK) och resultat per aktie uppgick till 
-6,41 SEK (-4,84 SEK) 

Finansiell ställning
Koncernens kassaflöde uppgick till 549 TSEK i 
2019  Koncernens likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 14 575 TSEK  De kortfristi-
ga fordringarna uppgick vid periodens slut till 

18 024 TSEK  De långfristiga fordringarna 
uppgick vid periodens slut till 2 353 TSEK  De 
kortfristiga skulderna uppgick vid periodens 
slut till 203 992 TSEK  De långfristiga skulderna 
uppgick vid periodens slut till 154 109 TSEK  

Hudyas räntebärande långfristiga skulder 
(140 590 TSEK) består av lån från Nordic 
Corporate Investment A/S och Scandinavian 
Credit Fund I AB  I juni 2019 slutförde koncernen 
en refinansiering och som ett resultat av detta 
ändrades den räntebärande skuldens löptids-
struktur så att 72 % av skulden förfaller först 
2023  Vidare har räntevillkoren minskat med 2% 
per år  Detta säkerställer Hudya koncernens 
långsiktiga finansiering, minskar kapitalkostna-
derna för finansiering och likviditetsbehovet i 
samband med löpande betalning av skulden 

Av Hudyas kortfristiga skuld (203 992 TSEK) 
är 56 344 TSEK konvertibla skulder och förvärv 
där avräkningen kan avräknas i aktier, 13 776 
TSEK är kortfristig del av skulden till Scandina-
vian Credit Fund I AB, 7 028 TSEK är kortfristig 
del av skulden till Nordic Corporate Investment 
A/S och 10 300 TSEK är kortfristig skuld till 
Trention AB  Övriga kortfristiga skulder är 
relaterade till rörelsekapital och kortfristig 
skuld med kontanteffekt för Hudya 

Moderbolaget
Hudya AB hade ingen omsätting under 2019  
Rörelsesresultatet uppgick till -4 876 TSEK före 
och efter skatt  Moderbolaget har ingått ett 
låneavtal avseende brygglån för kortfristiga 
kapitalbehov med Trention AB om 10 000 TSEK 
som återbetalades i 2020  

Likviditet och kapital
Hudya är beroende av tillförsel av likviditet för 
att genomföra sina planer  Genom nära 
övervakning av verksamheten och ett gott 
samarbete med kreditinstitut finns förutsätt-
ningarna för att kunna implementera koncer-
nens strategiska marknadsplan för att säker-
ställa framtida likviditet och tillräckligt med 
kapital för ytterligare tillväxt  

Årsredovisningen är upprättad under 
antagande om fortsatt drift  Moderbolagets 
och koncernens resultat indikerar att det 
föreligger en väsentlig osäkerhet som kan 
skapa tvivel om bolagets förmåga till fortsatt 
drift  Det är nödvändigt att säkra tillgång till 
ytterligare likviditet för att säkra koncernens 
genomförande av koncernens planer 

Dialogbaserad 
onboarding, till 
skillnad från 
traditionella 
ansökningar på 
hemsidan, har 
visat sig skapa 
en högre konver-
teringsgrad än 
vad som är 
normalt på 
marknaden och 
ger Hudya en 
stark fördel.

Förvaltningberättelse
(forts.)
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Förvaltningberättelse
(forts.)

RISKFAKTORER
Hudya AB beskrev de mest relevanta riskerna i 
sitt prospekt i samband med börsintroduktio-
nen  Dessa återges i uppdaterad form i årsredo-
visningen för Hudya AB 

Styrelsen vill särskilt lyfta fram vissa riskområ-
den baserade på utvecklingen efter att pro-
spektet godkändes:

Risker relaterade till affärsstrategi - Med 
tanke på de rådande ramvillkoren har Hudya 
upplevt att den ursprungliga affärsstrategin 
riskerar att behöva revideras för att uppnå 
företagets ursprungliga mål  I en situation med 
väsentligt och ofta förändrade ramvillkor ser vi 
att denna risk också är tillämplig för framtiden 

Risker relaterade till förvärv, realisering 
av synergier och merförsäljning - Det har 
blivit tydligare för styrelsen att riskerna förknip-
pade med realiseringen av synergier, och delvis 
mer-försäljning, är större än förväntat  Det antas 
att denna risk också är betydande framöver 

Risker relaterade till finansiering - Hudya 
AB är en grupp som behöver investeringar för 
att realisera sin strategi  Med tanke på att 
likviditeten inte har utvecklats som förväntat, 
finns det behov av ökad finansiering tidigare än 
budgeterat  Det finns en risk att Hudya inte 
lyckas med sådan finansiering eller att det kan 
vara en kostsam finansiering 

Ej säkrade garantier - Det finns förseningar 
i regleringen av garantierna från vissa garanter  
Därför finns det en risk att delar av garantibe-
loppet inte betalas  

 
FRAMTIDSUTSIKTER
Hudya har under 2019 förvärvat Payr AS och 
SEQR Group AB och har därmed förvärvat 
befintlig teknologi och kundportföljen i dessa 
bolag  Teknologierna och kundportföljerna 
skapar goda förutsättningar för framtida tillväxt 
i Hudya samt möjliggör för Hudya att addera 
nya verksamhetsdelar  Hudya är ett kundorien-
terat bolag och kommer i framtiden gradvis 
erbjuda fler tjänster baserat på vad som 
efterfrågas av kunderna 

Hudya arbetar med att öka kundtillväxt 
genom kontinuerlig testning och optimering 
av Bolagets egenutvecklade, dialogbaserade 
strategi för kunderna när de onboardar plattfor-
men  Dialogbaserad onboarding, till skillnad 
från traditionella ansökningar på hemsidan, har 
visat sig skapa en högre konverteringsgrad än 
vad som är normalt på marknaden och ger 

Hudya en stark fördel  Inte minst ser Hudya att 
verktygen som plattformen besitter har gjort 
det möjligt att reducera kundaktiveringskostna-
den betydligt  Nästa steg är att öka volymen 
ytterligare genom att testa dialogbaserad 
kommunikation även på externa banners och 
andra format genom köp av programmatiska 
annonsnätverk  Den dialogbaserade strategin 
lämpar sig väl för att sälja/korsförsälja de 
produkter som Hudya erbjuder idag  Hudyas 
tester under hösten 2019 visar att Bolaget kan 
få betydligt lägre försäljningskostnader genom 
att ha mobiltelefoni som en försäljningsprodukt 
in i plattformen, vilket i sin tur ger lägre 
säljkostnader för de övriga verksamhetsdelarna 
när kunderna inom mobiltelefoni korsförsäljs till 
övriga tjänster inom plattformen  Hudya anser 
dessutom att metoden är väl lämpad för 
samarbete med framtida, potentiella tredjeparts-
leverantörer på plattformen och att provision 
för försäljning av sådana tjänster lätt kan 
beräknas utan att Bolaget själv bär kostnaden 
för leveransen  Till exempel är försäljningen av 
tjänsterna el och mobiltelefoni fullt möjliga att 
göra 100 procent digital via Hudyas plattform 
med minimala försäljningskostnader  En 
ständigt växande del av försäljningsprocessen 
för försäkringstjänster och banklån hanteras 
digitalt, vilket resulterar i allt lägre försäljnings-
kostnader 

Moderbolagets och koncernens resultat indi-
kerar att det föreligger en väsentlig osäkerhet 
som kan skapa tvivel om koncernens förmåga 
till fortsatt drift  Det är nödvändigt att säkra 
tillgång till ytterligare likviditet för att säkra 
koncernen genomförande av styrelsens 
beslutade strategi och affärsplan  I maj 2020 fick 
Hudya en avsiktsförklaring från Scandinavian 
Credit Fund I AB (”SCFI”) att de har en intention 
att stödja koncernen med likviditet för att 
realisera Hudyas strategi och affärsplan, under 
förutsättning att Hudya utvecklar en plan för 
kapitalanskaffning som godkänns av SCFI 

Mot bakgrund av det arbete som löpande 
pågår kring rörelsefinansiering och den senaste 
tidens utveckling i bolaget gör styrelsen 
bedömningen att utsikterna är goda att fortsatt 
utveckla affären och lyckas genomföra de 
uppsatta målen  Skulle finansiering inte erhållas 
i tillräcklig omfattning finns det en risk för att 
förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger  
Värdet på koncernens immateriella tillgångar 
inklusive goodwill samt moderbolaget värde på 
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aktier i dotterbolag är helt beroende av att 
koncernen kan verkställa sin strategi och 
affärsplan 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen avser att årligen pröva om det finns 
möjlighet att lämna utdelning  Innan ett sådant 
förslag lämnas kommer styrelsen att överväga 
om det finns möjlighet att lämna utdelning  I 
övervägandet kommer styrelsen att beakta flera 
faktorer, bland annat bolagets verksamhet, 
rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt 
och förväntat likviditetsbehov, expansionspla-
ner och andra väsentliga faktorer  Med hänsyn 
till årets resultat och kassaflöde samt det 
omställningsarbete som pågår föreslår styrelsen 
årsstämman att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2019  

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
(SEK)     2019

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  
Övrigt tillskjutet kapital   265 941 775
Balanserat resultat    0
Årets resultat    -4 876 075
Summa    261 065 700
   

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
Till aktieägare utdelas    0
Balanseras i ny räkning   261 065 700
Summa    261 065 700

Förvaltningberättelse
(forts.)
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Hudya bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender  Eftersom 
alla företag inte beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått 
som används av andra företag 

Nyckeltal Definition
Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent i förhållande till periodens 

nettoomsättning  

Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent i förhållande till periodens nettoomsättning  

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning  

Finansiell översikt i sammandrag

Definitioner av nyckeltal

Översikt koncernen
(TSEK)   2019 2018

Nettoomsättning   144 036 106 163
Resultat före avskrivningar, räntor och skatt   -74 014 -26 561
Avskrivningar   -51 129 -68 153
Rörelseresultat   -125 144 -94 715
Resultat efter skatt   -144 549 -92 079  

Antal aktier, st   22 533 747 19 005 319
Resultat per aktie (SEK)   -6,41 -4,84
Eget kapital per aktie, SEK    -0,46   0,23 
 
Kassaflöde   549 -5 148
Balansomslutning   347 805 188 646
Eget kapital   -10 297 4 282
Soliditet   - 3 % 2 %
  
Rörelsemarginal   -87 % -89 %
Vinstmarginal   -100 % -97 %
  
Genomsnittligt antal anställda   287 118
Nettoomsättning per anställd   502 900 
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Koncernens resultaträkning

    2019-01-01 2018-01-01
(TSEK)  Not 2019-12-31 2018-12-31
 
Nettoomsättning  1 144 036 106 163
Summa nettoomsättning    144 036 106 163
      
Kostnad sålda varor    -40 573 -8 451
Övriga externa kostnader  2,3 -67 321 -43 061
Personalkostnader  4 -108 779 -81 477
Övriga rörelseskostnader  6 -1 378 263
Av- och nedskrivningar  3,5 -51 129 -68 153
Summa rörelseskostnader    -269 180 -200 878
       
Rörelsesresultat    -125 144 -94 715
Finansiella intäkter  7 3 784 197
Finansiella kostnader  8 -22 292 -8 397
Finansiella poster     -18 508 -8 200
Resultat före inkomstskatt    -143 652 -102 915
Inkomstskatt  9 -897 10 836
Periodens resultat  10 -144 549 -92 079
 

Koncernens resultaträkning totalresultat

   2019-01-01 2018-01-01
(TSEK)   2019-12-31 2018-12-31
 
Periodens resultat   -144 549 -92 079
Övrigt totalresultat  
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen  
Omräkningsdifferenser   862 1 015
Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   862 1 015
  
Summa totalresultat för perioden   -143 687 -91 064
Summa totalresultat hänförligt till:  
Bolagets aktieägare   -143 687 -91 064

Summa totalresultat hänförligt till Bolagets aktieägare har uppkommit från:  
Kvarvarande verksamhet   -143 687 -91 064
Resultat per aktie före och efter utspädning   -6,38 -4,79
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Koncernens balansräkning

(TSEK)  Not 2019-12-31 2018-12-31
 
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar  12 18 288 715
Goodwill  11, 13 199 779 110 353
Kundkontrakt  11 28 436 41 481
Webbplats, teknisk plattform etc   11 66 350 20
Uppskjutna skattefordringar  9 0 1 641
Långfristiga fordringar  14 2 353 233
Summa anläggningstillgångar    315 206 154 444
      
Omsättningstillgångar    
Varulager    0 405
Kundfordringar  17 7 259 10 092
Övriga kortfristiga fordringar  15 1 612 583
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 4 180 6 496
Aktuella skattefordringar  9 4 972 2 600
Likvida medel  34 14 575 14 026
Summa omsättningstillgångar    32 599 34 202
SUMMA TILLGÅNGAR    347 805 188 646
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare      
Aktiekapital  19 4 507 1 959
Övrigt tillskjutet kapital  19 265 942 118 016
Balanserat resultat inklusive årets resultat  33 -280 746 -115 693
Summa eget kapital    -10 297 4 282
      
SKULDER    
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  20 140 590 19 555
Övrig långfristig upplåning  20 13 519 38 656
Summa långfristiga skulder    154 109 58 211
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  21 31 104 43 940
Leverantörsskulder  22 33 815 12 335
Kortfristiga konvertibla skulder  23 56 344 21 956
Övriga avsättningar  26 5 825 0
Övriga kortfristiga skulder  25 51 628 29 807
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  24 25 276 18 115
Summa kortfristiga skulder    203 992 126 154
Summa skulder    358 101 184 365
Nettotillgångar    -10 297 4 282
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    347 805 188 646



24 Hudya AB (publ.) Årsredovisning 2019

Förändring av eget kapital

 Hänförligt till Bolagets aktieägare 

 Transaktioner med aktieägare Övrigt eget kapital

  Övrigt Övrigt   Övrigt Totalt  
 Aktie- tillskjutet inbetalt Omräknings- Balanserat  eget eget 
(TSEK) kapital kapital kapital differenser  resultat kapital kapital

Eget kapital per 2017-12-31 1 077 49 823 20 -831 -26 246 -27 077 23 844
Totalresultat              
Årets resultat 0 0 0 0 -92 079 -92 079 -92 079
Andra omfattande 2 -921 1 1015 2 448 3 463 2 545
Summa totalresultat 2 -921 1 1015 -89 631 -88 616 -89 534
               
Transaktioner med aktieägare              
Nyemission 880 69 114 -22 0 0 0 69 973
Summa transaktioner med aktieägare 880 69 114 -22 0 0 0 69 973
Eget kapital per 2018-12-31 1 959 118 016 0 184 -115 877 -115 693 4 282
Effekt av implementering av IFRS16 01 01 19 0 0 0 0 -1 589 -1 589 -1 589
Eget kapital per 2019-01-01 1 959 118 016 0 184 -117 466 -117 282 2 693

Totalresultat              
Årets resultat 0 0 0 0 -144 549 -144 549 -144 549
Omräkningsdifferens 0 0 0 734 0 734 734
Summa totalresultat 0 0 0 734 -144 549 -143 815 -143 815  
             
Transaktioner med aktieägare              
Nyemission 944 129 881 0 0 0 0 130 825
Apportemission 4 307 265 942 0 0 0 0 270 249
Effekt av omvänt förvärv -2 703 -247 897 0 0 -19 650 -19 650 -270 249
Summa transaktioner med aktieägare 2 548 147 926 0 0 -19 650 -19 650 130 824
Eget kapital per 2019-12-31 4 507 265 942 0 918 -281 665 -280 746 -10 297

Styrelsen för Hudya har bedömt att Hudya Group AS redovisningsmässigt är det förvärvande bolaget och 
Hudya AB det förvärvade bolaget, dvs  ett omvänt förvärv  Förvärvet kommer att konsolideras från och med 
2019  Vid ett omvänt förvärv kommer förvärvsanalysen att upprättas med det legala dotterföretaget som 
förvärvare och det legala moderföretaget som det förvärvade bolaget  Som ett resultat av detta reflekteras 
moderbolagets aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital i koncernens förändring av eget kapital 
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Koncernens kassaflödeanalys

   2019-01-01 2018-01-01
(TSEK)   2019-12-31 2018-12-31
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat före inkomstskatt   -143 652 -102 915
Skatter som betalats för perioden   -1 921 1 730
  
Vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 -278
Värdeförändring på aktier redovisat till verkligt värde   0 1 714
Av- och nedskrivningar   51 129 68 153
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet -94 443 -31 596
  
Förändringar i rörelseskapitalet  
Förändring varulager   424 -406
Förändring av kundfordringar och andra omsättningstillgångar  2 898 -576
Förändring i leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder  18 468 -6 409
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten   -72 653 -38 987

Kassaflöde från investeringsaktiviteter  
Betalningar för webbplats, teknisk plattform etc    -12 762 -11 281
Investering i användarrättigheter   -22 854 0
Betalning för kundportfölj   0 -8 453
Köp av dotterbolag netto efter kontanter   -53 456 -25 524
Betalning vid försäljning av anläggningstillgångar   0 414
Förändring i andra långfristiga fordringar   -610 167
Summa kassaflöde från investeringsaktiviteten   -89 682 -44 678

Kassaflöde från finansieringsverksamhet  
Nyemission   6 298 30 165
Upptagna lån   197 073 52 509
Upptagna konvertibla lån   13 325 2 740
Förändring av skuld relaterade till hyreskrav   17 598 0
Återbetalning av skuld   -71 797 -6 678
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten   162 498 78 736
Valutaeffekt på likvida medel   384 -220
Summa kassaflöde under perioden   549 -5 148
Likvida medel 01.01   14 026 19 174
Likvida medel 31.12   14 575 14 026
Total kreditfacilitet på kassakredit   0 155
Totalt oanvända kreditfaciliteter   0 0
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Moderbolagets resultaträkning 

    2019-01-01 2018-01-01
(TSEK)  Not 2019-12-31 2018-12-31
 
Nettoomsättning    0 0
Summa nettoomsättning    0 0
      
Övriga externa kostnader    -4 576 0
Personalkostnader    0 0
Övriga rörelseskostnader  6 0 0
Av- och nedskrivningar    0 0
Summa rörelseskostnader    -4 576 0
       
Rörelsesresultat    -4 576 0
Finansiella intäkter    0 0
Finansiella kostnader  8 -300 0
Finansiella poster     -300 0
Resultat före inkomstskatt    -4 876 0
Inkomstskatt    0 0
Periodens resultat    -4 876 0
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Moderbolagets balansräkning 

(TSEK)  Not 2019-12-31 2018-12-31
 
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag  27 270 249 0
Summa anläggningstillgångar    270 249 0
      
Omsättningstillgångar    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 30 0
Fordringar till koncernföretag  16,32 5 136 0
Övriga fordringar  15 258 0
Kassa och bank   200 50
Summa omsättningstillgångar    5 624 50
SUMMA TILLGÅNGAR    275 873 50
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare      
Aktiekapital  19 4 507 50
Överkursfond  19 265 942 0
Balanserat resultat   0 0
Årets resultat    -4 876 0
Summa eget kapital    265 573 50
      
SKULDER    
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  21 10 300 0
Skulder till koncernföretag    0 0
Övriga kortfristiga skulder    0 0
Summa kortfristiga skulder    10 300 0
Summa skulder    10 300 0
Nettotillgångar    265 573 50
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    275 873 50
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Förändring av eget kapital

 Hänförligt till Bolagets aktieägare 

 Transaktioner med aktieägare Övrigt eget kapital

  Övrigt Övrigt   Övrigt Totalt  
 Aktie- tillskjutet inbetalt Omräknings- Balanserat  eget eget 
(TSEK) kapital kapital kapital differenser  resultat kapital kapital

Eget kapital per 2019-01-01 50 0 0 0 0 0 50
Nyemission 4 457 265 942  0 0 0 270 399
Årets resultat 0 0  0 -4 876 -4 876 -4 876
Övrigt totalresultat 4 507 265 942  0 -4 876 -4 876 265 573
Eget kapital per 2019-12-31 4 507 265 942  0 -4 876 -4 876 265 573

Moderbolagets kassaflödeanalys

   2019-01-01 2018-01-01
(TSEK)   2019-12-31 2018-12-31
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat före inkomstskatt   -4 876 0
  
Förändringar i rörelseskapitalet  
Förändring av kundfordringar och andra omsättningstillgångar  -10 288 0
Förändring i leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder  4 864 0
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten    -10 300  0 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter  
Köp av dotterbolag netto efter kontanter   0 0
Summa kassaflöde från investeringsaktiviteten   0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet  
Nyemission   150 0
Upptagna lån   10 300 0
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten   10 450  0 
Valutaeffekt på likvida medel  
Summa kassaflöde under perioden   150 0
Likvida medel 01.01   50 50
Likvida medel 31.12   200 50
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Koncernredovisningen är upprättad i enlighet 
med International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) utgivna av International Accoun-
ting Standards Board (IASB) samt tolkningsut-
talanden från IFRS Interpretations Committee 
(IFRIC) så som de har godkänts av EG-kommis-
sionen för tillämpning inom EU  Vidare har 
Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 1 Kompletterande redovisningsreg-
ler för koncerner och Årsredovisningslagen 
tillämpats  De finansiella rapporterna har 
upprättats under förutsättning att koncernen 
bedriver sin verksamhet enligt fortlevnadsprin-
cipen 

Styrelsen för Hudya har bedömt att Hudya 
Group AS redovisningsmässigt är det förvär-
vande bolaget och Hudya AB det förvärvade 
bolaget, dvs  ett omvänt förvärv  Förvärvet 
kommer att konsolideras från och med 2019  
Vid ett omvänt förvärv kommer förvärvsanaly-
sen att upprättas med det legala dotterföreta-
get som förvärvare och det legala moderföre-
taget som det förvärvade bolaget  En 
koncernredovisning som upprättas efter ett 
omvänt förvärv utfärdas i det legala moderbo-
lagets namn men beskrivs i noterna som en 
fortsättning av det legala dotterföretagets 
finansiella rapporter  Från och med räken-
skapsåret 2019 kommer jämförelsetalen i 
Hudya AB:s finansiella rapportering följaktligen 
vara hänförliga till det legala dotterföretaget 
Hudya Group AS 

Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 
Leasingavtal trädde i kraft den 1 januari 2019  
Standarden har tillämpats från och med 1 
januari 2019 med den initiala effekten vid över-
gången som en justeringspost i eget kapital 
(balanserat resultat) 

Den nya redovisningsstandarden IFRS 17 
Försäkringsavtal träder i kraft den 1 januari 
2021  Standarden gäller försäkringsbolag och 
är därför inte tillämplig på Hudya  Hudya är 
inte ett försäkringsbolag utan agerar som en 
agent 

 Denna årsredovisning har varit föremål för 
granskning av Bolagets revisor 

 
GRUND FÖR UPPRÄTTANDE  
AV FINANSIELLA RAPPORTER
Denna årsredovisning har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS), utfärdat av International Accoun-
ting Standards Board (IASB)  Viktiga redovis-
ningsprinciper, som tillämpats vid 

upprättandet av denna koncernredovisning, 
beskrivs nedan  Om inte annat anges har dessa 
principer konsekvent tillämpats för samtliga 
redovisade perioder  Alla belopp som presen-
teras i bokslutet avser tusental svenska kronor 
(TSEK) om inget annat anges 

 Moderbolaget tillämpar rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer 
enligt Rådet för finansiell rapportering och 
Bokföringsnämnden  Byte från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper (K2) har inte 
medfört några effekter på moderbolagets 
resultat och ställning jämfört med tidigare 
avlämnade finansiella rapporter 

 
KONSOLIDERINGSPRINCIPER
Koncernens konsoliderade räkenskaper 
inkluderar moderbolaget och dess dotterbolag 
per 31 december 2019  Alla koncernens 
dotterbolag är helägda på balansdagen 

 Förvärvsmetoden används vid redovisning 
av företagsförvärv, se not 28 Förvärv  Dotterbo-
lag konsolideras från den tidpunkt då koncer-
nen får kontroll och utesluts från konsolidering 
när kontroll upphör 

 Resultatet, liksom varje komponent i andra 
intäkter och kostnader, hänförs till koncernen  
Vid behov justeras dotterbolagens räkenskaper 
för att följa koncernens redovisningsprinciper  
Koncerninterna transaktioner och koncernba-
lanser samt vinster och förluster till följd av 
transaktioner mellan företagen elimineras 

 
OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna 
för de olika enheterna i Koncernen är värdera-
de 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  Valutakur-
svinster och förluster som uppstår vid betal-
ning av sådana transaktioner och vid omräk-
ning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovi-

Redovisningsprinciper och noter
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sas i resultaträkningen  Valutakursdifferenser 
på utlåning och upplåning redovisas i finans-
nettot, medan övriga valutakursdifferenser 
ingår i rörelseresultatet 

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla kon-
cernföretag (av vilka inget har en höginfla-
tionsvaluta som funktionell valuta) som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt 
följande: 
a) tillgångar och skulder för var och en av 

balansräkningarna omräknas till balansda-
gens kurs;

b) intäkter och kostnader för var och en av 
resultaträkningarna omräknas till genom-
snittlig valutakurs (såvida denna genom-
snittliga kurs utgör en rimlig approximation 
av den ackumulerade effekten av de kurser 
som gäller på transaktionsdagen, annars 
omräknas intäkter och kostnader till transak-
tionsdagens kurs), och

c) alla valutakursdifferenser som uppstår 
redovisas som en separat del av övrigt 
totalresultat 

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, 
som uppstår till följd av omräkning av nettoin-
vesteringar i utlandsverksamheter och av 
upplåning och andra valutainstrument som 
identifierats som säkringar av sådana investe-
ringar, 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 uppstår vid förvärv av en utlandsverksam-
het behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansda-
gens kurs 

 
UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN
Ledningen har använt uppskattningar och 
antaganden som har påverkat tillgångar, 
skulder, intäkter, kostnader och redovisning av 
potentiella skulder  Detta gäller särskilt 
avskrivningar på materiella anläggningstill-
gångar, nedskrivning av goodwill och bedöm-
ningar i samband med förvärv 

 Framtida händelser kan göra att uppskatt-
ningar förändras  Uppskattningar och de 
underliggande antagandena utvärderas 
fortlöpande och baseras på bästa bedömning 
och historiska erfarenhet  Förändringar i 
redovisningsberäkningar redovisas under den 
period då förändringarna inträffar  Om ändring-
arna även gäller framtida perioder fördelas 

effekten över nuvarande och framtida perioder 
 Vid upprättandet av rapporten har ledning-

en gjort några väsentliga bedömningar 
baserade på kritisk bedömning relaterad till 
tillämpningen av redovisningsprinciperna  
Koncernens bedömningar gäller:
• Nedskrivningstester och nedskrivning av 

goodwill och andra immateriella tillgångar
• Verkligt värde på tillgångar och skulder i 

samband med förvärv 
• Uppskjutna och konditionella förpliktelser
• Uppskjuten skatt

 
KLASSIFICERING AV TILLGÅNGAR  
OCH SKULDER
Koncernen skiljer mellan omsättningstillgång-
ar och anläggningstillgångar när tillgångar 
presenteras i balansräkningen 

 Gruppen klassificerar en tillgång som en 
kortfristig tillgång när den:
• Räknar med att realisera tillgången eller har 

för avsikt att sälja eller konsumera den i 
företagets ordinarie verksamhetscykel

• Håller huvudsakligen tillgången för handel
• Räknar med att realisera tillgången inom 12 

månader efter rapporteringsperioden

Eller

• Tillgången är i form av kontanter eller 
likvida medel, om inte tillgången är föremål 
för en begränsning som innebär att den 
inte kan bytas ut eller användas för att 
reglera en skuld i minst tolv månader efter 
rapporteringsperioden 

Alla andra tillgångar klassificeras som anlägg-
ningstillgångar, inklusive uppskjuten skattefor-
dran 

 Koncernen klassificerar skulder som 
kortfristiga skulder när skulden:
• Förväntas avvecklas i företagets ordinarie 

rörelsecykel
• Innehåller främst åtagandet för omsättning
• Förfaller att avvecklas inom tolv månader 

efter rapporteringsperioden

Eller

• Koncernen inte har en ovillkorlig rätt att 
skjuta upp förpliktelsen i minst tolv måna-
der efter rapporteringsperioden 
 

Alla övriga skulder klassificeras som kortfristiga 
skulder 

 
RÖRELSESEGMENT
Bolaget redovisar intäkter och rörelseresultat 
för fyra segment; refinansiering (Fintech), 
mobiltelefoni, försäkring och el  Rörelseresulta-
tet för respektive segment belastas för seg-
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mentets direkta kostnader  
 För ledningsrapportering är koncernen 

organiserad i olika affärsområden baserat 
på deras aktiviteter och koncernen består 
av fyra rapporteringssegment  Detaljer för 
de olika segmenten och relaterad finansiell 
information presenteras i not 1 Segment  

 
IFRS 16 LEASINGAVTAL
IFRS 16 ”Leasingavtal” medför förändringar 
för hur leasingavtal ska redovisas  Gäller 
från och med 1 januari 2019  Redovisning 
enligt IFRS 16 kommer att innebära att i 
princip samtliga leasingavtal kommer att 
redovisas i balansräkningen som tillgångar 
och skulder  Denna redovisning baseras på 
att leasingtagaren har ingått ett åtagande 
att betala leasingavgifter och för detta får 
man en rättighet att utnyttja en tillgång  
Hudya har vid övergången till IFRS 16 valt 
att använda den retrospektiva metoden, 
som innebär att IFRS16 har erkänts från 
början av kontrakten  Avtal där mindre än 
12 månader återstår beaktas inte  Den 
använda diskonteringsräntan är 4,2 % för 
norska kontrakt och 3,0 % för svenska 
kontrakt  

Vid ingående av ett avtal bedömer 
koncernen om avtalet är eller innehåller ett 
hyresavtal  Ett kontrakt är eller innehåller 
ett hyresavtal om kontraktet överför rätten 
att kontrollera användningen av en 
identifierad tillgång under en period i 
utbyte mot en ersättning 

 För kontrakt som utgör eller innehåller 
ett hyresavtal, separerar koncernen 
hyreskomponenter om den kan dra nytta 
av användningen av en underliggande 
tillgång antingen ensam eller i samband 
med andra resurser som är lätt tillgängliga 
för koncernen, och den underliggande 
tillgången varken är mycket beroende eller 
nära kopplad till andra underliggande 
tillgångar i kontraktet  Koncernen registre-
rar sedan varje leasingkomponent i 
kontraktet som ett leasingavtal separat från 
icke-leasade komponenter i kontraktet 

 Vid tidpunkten för leasingavtalet 
redovisar koncernen ett hyresåtagande och 
en motsvarande användningsrätt för alla 
sina hyresavtal, med undantag för följande 
undantag som används:
• Kortfristiga leasingavtal (hyresperiod på 

12 månader eller mindre)
• Tillgångar med lågt värde

 
För dessa leasingavtal redovisar koncernen 
hyresbetalningarna som andra driftskostna-
der i resultaträkningen när de uppkommer 

 Koncernen mäter hyreskyldigheter vid 

genomförandet till nuvärdet av de hyres-
betalningar som inte betalas för närvaran-
de  Hyresperioden representerar hyresperi-
oden som inte kan avbrytas, utöver 
perioder som täcks av en option antingen 
att förlänga eller säga upp hyresavtalet om 
koncernen med rimlig säkerhet kommer 
(kommer inte) att utnyttja detta alternativ 

 De hyresbetalningar som ingår i 
mätningen av hyresskyldigheten består av:
• Fasta hyresbetalningar (inklusive faktiska 

fasta betalningar), minus eventuella 
fordringar i form av hyresincitament

• Variabla hyresbetalningar som är 
beroende av ett index eller en ränta, 
mätt först med index eller ränta vid 
genomförandet

• Belopp som förväntas betalas till 
koncernen i enlighet med restvärdega-
rantier

• Utnyttjandepriset för en köpoption om 
koncernen utnyttjar detta alternativ 
med rimlig säkerhet

• Betalning av böter för att säga upp 
hyresavtalet, om hyresperioden åter-
speglar att koncernen kommer att 
utnyttja en option att säga upp hyresav-
talet
 

Hyresskyldigheten mäts därefter genom att 
öka det redovisade värdet för att återspegla 
räntan på hyresskyldigheten, minska det 
redovisade värdet för att återspegla de 
gjorda hyresbetalningarna och omvärdera 
det redovisade värdet för att återspegla 
eventuella omprövningar eller förändringar 
i hyresavtalet, eller för att återspegla 
justeringar i hyresbetalningarna såsom är 
resultatet av justeringar i index eller kurser 

 Koncernen inkluderar inte rörliga 
hyresbetalningar i leasingåtagandet  I 
stället redovisar koncernen dessa rörliga 
hyreskostnader i resultaträkningen  
Koncernen presenterar sina leasingå-
taganden på sina egna linjer i balansräk-
ningen 

 Koncernen mäter användningsrättighe-
ter till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar, justerade för eventuella nya 
mätningar av leasingåtagandet  Kostnader 
för användningsrättigheter inkluderar:
• Beloppet från den första mätningen av 

hyresskyldigheten
• Alla hyresbetalningar vid eller före 

startdatum, minus eventuella hyresinci-
tament

• Alla direkta utgifter som uppkommit i 
samband med avtal som ingåtts av 
koncernen
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• En uppskattning av utgifterna för 
leasetagaren för demontering och 
borttagning av den underliggande 
tillgången, återställning av platsen där 
enheten är belägen eller återställande 
av den underliggande tillgången till det 
villkor som krävs i villkoren för hyresavta-
let, såvida inte sådana kostnader uppstår 
under produktionen av varorna 
 

Koncernen tillämpar avskrivningskraven i 
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar vid 
avskrivning av användningsrätten, med 
undantag för att användningsrätten skrivs 
av från ikraftträdandedagen fram till första 
händelsen av hyresperiodens slut och slu-
tet av den användbara nyttjandeperioden  
Koncernen använder IAS 36 ”Nedskrivning 
av tillgångar” för att bestämma om rätten 
till användning är försämrad och för att re-
dovisa eventuella bevisade nedskrivningar  
Effekterna beskrivs mer i detalj i not 3 

 
INTÄKTER
Intäkter från försäljning av varor redovisas 
vid den tidpunkt då tillgångens kontroll 
överförs till kunden  Kontroll över en 
tillgång innebär förmågan att kontrollera 
användningen och vinsten av praktiskt 
taget alla återstående fördelar med 
tillgången  Intäkt redovisas vanligtvis vid 
leveransen av varan  Den vanliga kreditpe-
rioden är 30 dagar efter leveransen 

 Koncernen överväger om det finns 
andra leveranser i kontraktet som betraktas 
som separata leveransförpliktelser där delar 
av transaktionspriset ska fördelas  Vid 
fastställandet av transaktionspriset för 
försäljningen av varorna tar koncernen 
hänsyn till effekten av rörlig ersättning, om 
det finns ett betydande 
finansieringselement och ersättning som 
ska betalas till kunden (om tillämpligt) 

 Koncernen redovisar intäkter från 
försäljning av tjänster över tid, eftersom 
kunden samtidigt får och konsumerar 
fördelar när koncernen erbjuder dem  
Koncernen redovisar intäkter över tid 
beroende på projektets slutförande med 
hjälp av en input- eller output-metod  
Metoden som används är den som bäst 
återspeglar överföringen av kontrollen 

 Om det vederlag som avtalats i ett avtal 
innehåller ett rörligt belopp, uppskattar 
koncernen det vederlag som den har rätt 
till i utbyte mot överföringen av de 
avtalade varorna till en kund  Den rörliga 
ersättningen beräknas vid tidpunkten för 
kontraktet och är begränsad tills det är 
mycket troligt att en väsentlig återföring av 

uppskattad inkomst inte kommer att ske i 
efterföljande perioder 

I vissa fall får koncernen kortfristig 
utbetalning från sina kunder  Med an-
vändning av den praktiska lösningen i 
IFRS 15 behöver inte koncernen justera 
det överenskomna vederlaget för effekter-
na av ett väsentligt finansieringselement 
om det vid avtalets ingång förväntas att 
perioden mellan den tid koncernen 
överför avtalad vara eller en tjänst till 
kunden och den tid då kunden betalar för 
varan eller tjänsten, kommer att vara ett år 
eller mindre 
• Avtalstillgångar: En kontraktstillgång 

definieras som rätten till ersättning i 
utbyte mot varor eller tjänster som 
koncernen har överfört till en kund  Om 
koncernen överför varor eller tjänster till 
en kund innan kunden betalar ersätt-
ning eller innan betalningsfristen 
förfaller, redovisas en avtalsenlig tillgång 
för upplupna ersättningar som är 
villkorade 

• Kundfordringar: En fordran representerar 
koncernens rätt till ersättning som är 
ovillkorlig 

• Avtalsförpliktelser: En avtalsenlig förplik-
telse är en skyldighet att överföra varor 
eller tjänster till en kund från vilken 
koncernen har erhållit ersättning  Om en 
kund betalar ersättning innan koncernen 
överför varor eller tjänster till kunden, 
redovisas en avtalsenlig skyldighet vid 
betalningstillfället  Avtalsförpliktelser 
redovisas som inkomst vid den tidpunkt 
då koncernen uppfyller leveransskyldig-
heten enligt kontraktet 
 

Koncernen har valt att använda den 
praktiska lösningen för utgifter relaterade 
till ingåendet av ett kontrakt som gör det 
möjligt för koncernen att kontinuerligt ta 
ut sådana utgifter, om tillhörande intäkter 
förväntas redovisas inom ett år  När 
intäkterna redovisas över flera perioder 
redovisar koncernen de pågående 
marginalkostnaderna relaterade till 
uppnåendet av ett kontrakt som en 
tillgång, med tanke på att utgifterna 
förväntas återvinnas under kontraktsperi-
oden  Redovisade tillgångar skrivs av på 
ett systematiskt sätt som överensstämmer 
med överföringen av varorna eller 
tjänsterna till kunden och omprövas vid 
slutet av varje rapporteringsperiod 

Koncernen som agent
Gemensamt för Försäkrings- och Fin-
tech-segmenten är att koncernen mark-
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nadsför och säljer försäkringar och refinan-
siering för sina partners räkning  Alla avtal 
ingås direkt mellan slutkunden och 
försäkringsbolaget eller banken 

 Inom försäkringssegmentet får gruppen 
en provision från huvudmannen, försäk-
ringsbolaget  Provisionen består av två 
huvudelement: ett element som kompen-
serar för nyförsäljning och ett element som 
kompenserar för den långsiktiga ökningen 
av försäkringsbolagets kundportfölj 
genererad av koncernens försäljningsaktivi-
teter  Koncernen har en ovillkorlig rätt till 
provision för nyförsäljning från den tid 
kunden har tecknat ett avtal med försäk-
ringsbolaget  Koncernen har också en 
ovillkorlig rätt till portföljprovisionen, som 
fastställts, för en efterföljande rapporte-
ringsperiod 

 Provisioner för försäkringsförsäljning 
beräknas av försäkringsbolaget och 
kommuniceras till gruppen som redovisar 
detta som intäkt under den aktuella 
perioden 

 Inom Fintech-segmentet marknadsför 
och säljer koncernen refinansiering på 
uppdrag av ett antal partnerbanker  Vid 
motsvarande försäkring beräknas en 
provision av partnerbanken baserat på 
nyförsäljning, d v s  låneavtal mellan 
bankerna och slutkunden baserat på 
koncernens verksamhet  Denna provisions-
kalkyl meddelas till koncernen, som 
redovisar detta som en intäkt, eftersom 
koncernen har en ovillkorlig rätt till den 
beräknade provisionen 

Gemensamt för Försäkring och Fintech 
är att koncernen inte har några ytterligare 
förmånsbestämda förpliktelser relaterade 
till den verksamhet som genererade 
provisionen och därför är provisioner och 
fordringar bokförda i samma rapporterings-
period 

 
Koncernen som principal
Inom El-segmentet fungerar koncernen 
som principal när den säljer elkraft till 
konsumenter och organisationer  Koncer-
nen köper kraft från en nordisk leverantör 
som har det avtalsenliga ansvaret för att 
samla in konsumentdata från kunderna 

 Konsumtionsdata och kostnader 
kommuniceras till gruppen, som fakturerar 
slutkunden baserat på dess data, med ett 
fast tillägg per konsumerad kWh  Intäkter-
na från fakturering av faktisk konsumtion 
redovisas fullt ut i faktureringsmånaden  

 Koncernen har inga skyldigheter efter 
fakturering av den faktiska konsumtionen  
Först när den faktiska konsumtionen har 

fastställts kommer intäkterna att bokföras 
 Inom mobiltelefoni-segmentet fungerar 

koncernen som en huvudman när den 
säljer abonnemang för mobiltelefoni till 
kunder och organisationer  Koncernen har 
en kundtjänstorganisation som hanterar 
olika kundfrågor  En operatör av mobiltele-
foni levererar kapacitet och rapporterar 
förbrukning per kund  Konsumtion 
faktureras till koncernen, som i sin tur 
fakturerar kunden med en premie  Koncer-
nen har inga ytterligare prestationsförplik-
telser efter fakturering och redovisar 
intäkterna till fullo under den period då de 
faktureras 

 
KOSTNAD SÅLDA VAROR
Kostnad för sålda varor består av direkta 
rörliga kostnader för köp av el och köp av 
telefoni  Inga andra kostnader ingår i 
kostnaden för sålda varor 

 
FORSKNING OCH UT VECKLING
Kostnader relaterade till forskningsverk-
samhet redovisas i resultaträkningen när 
de uppstår  Utgifter relaterade till utveck-
lingsaktiviteter aktiveras i den utsträckning 
som produkten eller processen är tekniskt 
och kommersiellt genomförbar och 
koncernen har tillräckliga resurser för att 
slutföra utvecklingen  Kostnader som 
redovisas i balansräkningen inkluderar 
materialkostnader, direkta arbetskraftskost-
nader och en andel av direkt hänförliga 
gemensamma utgifter  Aktiverade utveck-
lingskostnader redovisas i balansräkningen 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar 

 Aktiverade utvecklingskostnader skrivs 
av linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod (normalt 3 – 5 år) 

 
MATERIELLA ANLÄGGNINGS
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar, exklusive 
investeringar och fastigheter, värderas till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar  När 
tillgångar säljs eller avyttras dras det 
redovisade värdet av och eventuella 
förluster eller vinster redovisas i resultaträk-
ningen 

 Avskrivningar beräknas med en linjär 
metod över följande nyttjandeperiod:
• Inventarier, 5 år
• Förbättring på annans fastighet, 5-10 år
 

Avskrivningsperiod och -metod utvärderas 
årligen  Utrangeringsvärde beräknas vid 
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varje årsskifte och förändringar i utrange-
ringsvärdet redovisas som en uppskatt-
ningsändring 

 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar som 
förvärvats separat redovisas till anskaff-
ningsvärde minus ackumulerade avskriv-
ningar och ackumulerade nedskrivningar  
Internt genererade immateriella tillgångar, 
med undantag av aktiverade utvecklings-
kostnader, aktiveras inte utan kostnadsförs 
när de uppstår 

 Immateriella anläggningstillgångar med 
bestämbar nyttjandeperiod skrivs av över 
den ekonomiska livstiden och testas för 
nedskrivning när det finns en indikation på 
att den immateriella anläggningstillgången 
kan ha ett lägre värde än vad som är 
redovisats efter avskrivningar  Avskrivning-
ar görs linjärt över tillgångarnas uppskatta-
de nyttjandeperioder (normalt 3-5 år) och 
redovisas i koncernens rapport över 
totalresultat 

Immateriella anläggningstillgångar med 
obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av, 
utan prövas årligen eller oftare om händel-
ser eller ändringar i förhållanden indikerar 
en möjlig värdeminskning, antingen enskilt 
eller på kassagenererande enhetsnivå  
Livstiden bedöms årligen huruvida 
antagandet om obestämd tid kan motive-
ras  Om inte, behandlas övergången till 
specifik tid prospektivt 

 
FÖRVÄRV OCH GOODWILL
Affärssammanslutningar redovisas enligt 
förvärvsmetoden  Transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen när de uppstår 

 Vederlaget för förvärv av en verksamhet 
värderas till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten och består av kontanter, emittera-
de aktier i Hudya AB (Hudya Group AS innan 
apportemissionen) och villkorad ersättning 

 Vid förvärv av en verksamhet bedöms 
alla förvärvade tillgångar och skulder för 
klassificering och uppdrag i enlighet med 
avtalsvillkor, finansiella omständigheter och 
relevanta omständigheter vid förvärvstid-
punkten  Förvärvade tillgångar och skulder 
redovisas i balansräkningen till verkligt 
värde i koncernens öppningsbalansräkning 
(såvida inte IFRS 3 anger att andra värde-
ringsregler ska användas) 

 Tilldelningen av överskottsvärdet vid 
företagsförvärvet ändras om ny informa-
tion om verkligt värde är giltigt vid förvärv 
av kontroll  Tilldelningen kan ändras upp till 
12 månader efter förvärvstidpunkten (om 

tilldelningen av överskottsvärdet som 
genomfördes vid förvärvstidpunkten var 
preliminär)  Innehav utan bestämmande 
inflytande beräknas till icke-kontrollerande 
andelar av identifierbara tillgångar och 
skulder eller till verkligt värde  Metodval 
görs för varje företagskombination 

 Goodwill beräknas som summan av 
vederlaget och det redovisade värdet för 
innehav utan bestämmande inflytande och 
det verkliga värdet på tidigare ägda 
andelar minskat med nettovärdet av 
identifierbara tillgångar och skulder 
beräknade vid förvärvstidpunkten  Good-
will skrivs inte av utan testas för nedskriv-
ning minst en gång per år  I samband med 
en nedskrivning allokeras goodwill till 
tillhörande kassagenererande enheter eller 
grupper av kassagenererande enheter 

 
NEDSKRIVNING AV ICKEFINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som har en obestämbar 
nyttjande period skrivs inte av, utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivnings-
behov  I nuläget gäller detta enbart 
goodwill för koncernen  

 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 nyttjan-
devärde  Vid bedömning av nedskrivningsbe-
hov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer 
där det finns separata identifierbara kassaflö-
den (kassagenererande enheter)  

En nedskrivning återförs om det både 
finns indikation på att nedskrivningsbehov 
inte längre föreligger och det har skett en 
förändring i de antaganden som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvär-
det  Nedskrivning av goodwill återförs dock 
aldrig  En återföring görs endast i den 
utsträckning då tillgångens redovisade 
värde efter återföring inte överstiger det 
redovisade värde som skulle ha redovisats, 
med avdrag för avskrivning, om ingen 
nedskrivning gjorts 

 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
Hudyas finansiella tillgångar är kundford-
ringar och likvida medel  Vid första bedöm-
ningen av finansiella tillgångar värderas 
dessa till verkligt värde och kundfordringar 



Hudya AB (publ.) Årsredovisning 2019 35

redovisas till transaktionspris  Därefter 
redovisas finansiella tillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde 

 För kundfordringar har koncernen 
implementerat en förenklad beräkning av 
förväntade förluster  Koncernen bestäm-
mer avsättningar för förväntade förluster 
baserat på åldersfördelning av kundford-
ringar per kund per företag beräknat som 
en fast procentsats per åldersgrupp 

 
FINANSIELLA SKULDER
Vid första redovisningen redovisas finan-
siella skulder till verkligt värde, justerat för 
direkt hänförliga transaktionskostnader  En 
finansiell skuld tas bort från balansräkning-
en när förpliktelsen i avtalet fullgörs, eller 
på annat sätt släcks  Detsamma gäller för 
del av en finansiell skuld

LIKVIDER OCH KASSA 
FLÖDESANALYS
I likvida medel ingår kassa, banktillgodoha-
vanden och övriga kortfristiga placeringar 
med en löptid på högst tre månader från 
anskaffningstidpunkten  Likvida medel är 
likvida kortfristiga placeringar som omedel-
bart kan konverteras till kontanter till ett 
känt belopp och med en maximal löptid på 
3 månader 

 Kassaflödesanalysen visar in- och 
utbetalningar  Indirekt metod har använts 
för den löpande verksamheten  Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och 
banktillgodohavanden, kortfristiga likvida 
placeringar med en ursprunglig löptid 
understigande tre månader  I kassaflödesa-
nalysen dras kassaflödesfaciliteter från 
inventeringen av likvida medel 

 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Koncernen har beviljat lokala avgiftsbestäm-
da pensionsplaner i Norge, Sverige och 
Danmark  Dessa insättningar omfattar 
heltidsanställda och utgör 2 – 4,5% av den 
anställdes lön  Pensionspremier kostnads-
förs när de uppkommer  Kortfristiga 
ersättningar till anställda, inklusive semeste-
rersättningar, som inte betalats ut klassifice-
ras som kortfristiga skulder som ingår i 
posten upplupna kostnader och förutbetal-
da intäkter  Dessa värderas till det odiskonte-
rade belopp som koncernen väntas betala 
till följd av den outnyttjade rättigheten 

INKOMSTSKATT 
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt  Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen då den avser resultaträk-

ningens poster och direkt mot eget kapital 
då den underliggande transaktionen 
redovisas direkt mot eget kapital  Skatter 
avseende poster i övrigt totalresultat 
redovisas i övrigt totalresultat  

 Aktuell skatt är skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen  Här inkluderas även eventu-
ella justeringar av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder  

 Uppskjuten skatt redovisas i enlighet 
med balansräkningsmetoden, innebärande 
att uppskjuten skatt beräknas på balansda-
gens samtliga identifierade temporära 
skillnader, dvs  mellan å ena sidan tillgång-
arnas eller skuldernas skattemässiga värden 
och å andra sidan deras redovisade värden  
Uppskjuten skattefordran redovisas i 
balansräkningen även för ej utnyttjade 
underskottsavdrag  

Uppskjuten skatteskuld redovisas dock 
inte i balansräkningen för skattepliktiga 
temporära skillnader avseende goodwill  
Uppskjuten skatt redovisas inte heller då 
den temporära skillnaden hänför sig till 
investeringar i dotterbolag och intressefö-
retag då koncernen har ett bestämmande 
inflytande över när återföringen av den 
temporära skillnaden ska ske och det är 
sannolikt att den temporära skillnaden inte 
kommer att återföras under överskådlig 
framtid  

Uppskjutna skattefordringar redovisas 
endast i den utsträckning det är sannolikt 
att framtida skattepliktiga vinster kommer 
att finnas tillgängliga och mot vilka de 
temporära skillnaderna eller outnyttjade 
underskottsavdragen kan komma att 
utnyttjas  De uppskjutna skattefordringar-
nas redovisade värden prövas vid varje 
balansdag och minskas i den utsträckning 
som det inte längre är sannolikt att 
tillräckligt stor beskattningsbar vinst 
kommer att finnas tillgänglig för att 
utnyttja hela eller delar av de uppskjutna 
skattefordringarna  Uppskjutna skatteford-
ringar och skatteskulder beräknas med 
hjälp av förutsättning att skattebetalningen 
kommer att ske med nettobeloppet  

 
EGET KAPITAL
Finansiella instrument klassificeras som 
skuld eller eget kapital i enlighet med den 
underliggande ekonomiska verkligheten 

Ränta, utdelning, vinster och förluster 
relaterade till ett finansiellt instrument 
klassificerat som skuld presenteras som 
kostnad eller intäkt  Utdelningar till 
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innehavare av finansiella instrument 
klassificerade som eget kapital redovisas 
direkt i eget kapital 

 Transaktionskostnader som är direkt 
relaterade till en aktietransaktion redovisas 
direkt mot eget kapital efter avdrag för skatt 

 Omräkningsdifferenser uppstår i 
samband med valutadifferenser vid 
konsolidering av utländska enheter 

 Valutakursdifferenser på kassaposter 
(skulder eller fordringar) som faktiskt ingår i ett 
företags nettoinvestering i en utländsk enhet 
ingår också som omräkningsdifferenser 

 Vid avyttring av en utländsk enhet 
återförs den ackumulerade omräkningsdif-
ferensen som hänför sig till enheten och 
redovisas i resultaträkningen under samma 
period som vinsten eller förlusten vid 
avyttringen redovisas 

 

MODERBOLAGETS REDOVISNINGS
PRINCIPER
Vid upprättandet av moderbolagets 
finansiella rapporter har Rådet för finan-
siell rapportering RFR 2 (Redovisning för 
juridiska personer) tillämpats  Moderbola-
get tillämpar samma redovisningsprinci-
per som koncernen utom i de fall som 
anges nedan  Moderbolagets resultaträk-
ning och balansräkning är uppställda 
enligt årsredovisningslagens scheman  I 
moderbolaget tillämpas inte IFRS 16, och 
därmed redovisas inte tillgångar och 
skulder hänförliga till leasingavtal i 
balansräkningen  Andelar i koncernbolag 
redovisas i moderbolaget till anskaffnings-
värde med avdrag för eventuella ackumu-
lerade nedskrivningar 

NOT 1 SEGMENT
Bolaget redovisar intäkter och rörelseresultat för fyra segment; refinansiering (Fintech), 
mobiltelefoni, försäkring och el  Rörelseresultatet för respektive segment belastas av 
segmentets direkta kostnader  

Per 31 december 2019         Annat/   
(TSEK) Mobiltelefoni Refinansiering Försäkring El eliminering Konsoliderad

Rörelsesintäkter 52 952 45 083 40 925 4 369 708 144 036
            
Tidspunkt för intäktsredovisningen          
Vid en tidspunkt 52 952 45 083 40 925 4 369 708 144 036
Över tid 0 0 0 0 0 0
Summa 52 952 45 083 40 925 4 369 708 144 036
Rörelseskostnader -68 645 -58 383 -67 921 -8 221 -66 009 -269 180
Rörelsesresultat -15 693 -13 300 -26 996 -3 852 -65 301 -125 144

Per 31 december 2018         Annat/   
(TSEK) Mobiltelefoni Refinansiering Försäkring El eliminering Konsoliderad

Rörelsesintäkter 26 389 37 742 35 738 5 995 299 106 163
            
Tidspunkt för intäktsredovisningen           
Vid en tidspunkt 26 389 37 742 35 738 5 995 299 106 163
Över tid 0 0 0 0 0 0
Summa 26 389 37 742 35 738 5 995 299 106 163
Rörelseskostnader -25 754 -33 025 -73 722 -8 253 -60 125 -200 878
Rörelsesresultat 635 4 717 -37 984 -2 258 -59 826 -94 715

Kolumnen ”Annat/eliminering” inkluderar elimineringar av koncerninterna transaktioner  
Koncernens administrativa kostnader och andra gemensamma kostnader fördelas inte på 
ovanstående segment  Intern prissättning mellan affärssegmenten är i armlängd motsva-
rande transaktioner med externa parter  Ledningen övervakar segmentens resultat 
individuellt, i syfte att fatta beslut om resursallokering och uppföljning av resultat  Resul-
tatuppföljning bedöms utifrån segmentens rörelseresultat och mäts konsekvent med 
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rörelseresultatet i koncernredovisningen 

Justeringar och elimineringar
Finansposter, betalbar skatt och uppskjuten skatt fördelas inte på enskilda segment 

Geografiskt segment

 (TSEK) 2019 2018

Rörelsesintäkter    
Norge 90 837 49 510
Sverige 33 491 64 685
Danmark 26 538 202
Annat/eliminering -6 830 -8 234
Rörelsesintäkter 144 036 106 163

Inga kunder står för mer än 10 % av försäljningen i koncernen  Upplupna intäkter och 
förutbetalda intäkter beror på periodiseringar och är inte prestationsåtagande  Fördelning-
en av rörelseintäkter sker baserat på den geografiska marknad där kunden finns  

Det finns ingen omsättning i moderbolaget under 2019  

NOT 2  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

(TSEK) 2019 2018 

Moderbolaget    
Revisionsuppdrag, RSM 915 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 81 0
 996 0
Dotterbolag    
Revisionsuppdrag, RSM 2 437 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 2 152 0
Revisionsuppdrag, tidigare revisor PWC 0 1 278
Övriga tjänster, tidigare revisor PWC 0 327
  4 588 1 604
Koncernen    
Revisionsuppdrag 2 974 1 278
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 2 611 327
  5 584 1 604

Övriga tjänster innefattar huvudsakligen kostnader relaterade till bland annat börsnotering 
och emission 

 
NOT 3  LEASING 
Koncernen har ett antal avtal där koncernen är hyresgäst i fastigheter samt andra mindre 
inventarier i form av kopiatorer och skrivare  Koncernens part i avtal som utöver fastigheter 
anses vara obetydliga och ingår inte i IFRS 16-beräkningen  Balanserade värden motsvarar 
således uteslutande avtal relaterade till fastigheter  Totala utgifter under 2019 rörande 
korttidsleasing samt avtal av mindre värde uppgick till 3,7 MSEK  Kassaflödespåverkan av 
leasing under året uppgick till 12,6 MSEK 

Avtal som löper ut inom 12 månader efter balansdagen och som inte förväntas förläng-
as ingår inte i beräkningen av framtida rättigheter och skyldigheter  För förfall, se not 31 



38 Hudya AB (publ.) Årsredovisning 2019

Effekt av IFRS 16 på koncernens resultaträkning:
 2019-07-01 2019-07-01 2019-07-01
 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31
(TSEK) Inkl. IFRS 16 IFRS 16 effekt Exkl. IFRS 16

Rörelsens intäkter  144 036  0  144 036 
Rörelsens kostnader (justering på raden  
övriga externa kostnader)  -218 051   -6 291   -224 342 
Avskrivningar  -51 129   5 375  -45 754 
Rörelseresultat   -125 144  -916  -126 060
Finansnetto   -18 508   1 036  -17 472 
Resultat före skatt  -143 652  120   -143 532
Inkomstskatt   -897   -26   -923 
Periodens resultat   -144 549  94   -144 455

Effekt av IFRS 16 på koncernens balansräkning:
 2019-07-01 2019-07-01 2019-07-01
 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31
(TSEK) Inkl. IFRS 16 IFRS 16 effekt Exkl. IFRS 16

Tillgångar   
Summa anläggningstillgångar  315 206   -17 227   297 979 
Summa omsättningstillgångar  32 599    32 599
Summa tillgångar  347 805   -17 227   330 578 
   
Eget kapital och skulder   
Summa eget kapital  -10 297   1 752  -8 545

Summa långfristiga skulder  154 109  -13 519   140 590 
Summa kortfristiga skulder  203 992  -5 460   198 532
Summa eget kapital och skulder  347 805   -17 227   330 578 

Effekten på balansräkningen inkluderar även valutakursdifferenser  

NOT 4  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter        
(TSEK)     2019 2018

Löner     91 085 67 446
Sociala avgifter     13 551 15 526
Bonus     4 245 862
Aktierelaterade ersättningar till styrelseledamöter och anställda   0 0
Pensionskostnader     1 450 901
Sjukvårdsförmåner efter avslutad anställning     64 0
Aktiverat arbete för egen räkning   -3 296 -8 471
Andra ersättningar     1 680 5 214
Total kostnad för ersättningar till anställda     108 779 81 477
 

   2019 2018
  Löner och  Löner och 
  andra Pensions- andra Pensions-
(TSEK) kostnader ersättningar kostnader ersättningar
 
Styrelseledamöter, verkställande  
direktörer och andra ledande  
befattningshavare 14 082 312 9 458 88
Övriga anställda 93 246 1 138 71 118 813
Summa 107 328 1 450 80 577 901
 
Koncernledningen består av koncernens ledare  Koncernens styrelseledamöter inkluderar 
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VD, CFO och två CCO där majoriteten är anställda i Hudya Group AS, samt VD för de största 
dotterbolagen 

Koncernledningen har standardiserat och harmoniserat anställningsavtal rörande lön, 
pension och anställningsvillkor  Koncernledningen har pensions- och försäkringsavtal i 
enlighet med gällande lagar och regler i den anställdes hemland enligt minimisatser  
Bonusprogram fastställs periodiskt av styrelsen och det har inte varit något aktivt bonus-
program för 2019  Koncernledningens uppsägningstid vid uppsägning är 6 månader  Om 
arbetsgivaren avslutar anställningsförhållandet är arbetsgivaren skyldig att erbjuda 6 
månaders lön 

Medelantalet anställda 2019 varav män, % 2018 varav män, %
 
Moderbolaget        
Sverige 0 0 % 0 0 %
Totalt i moderbolaget 0 0 % 0 0 %
         
Dotterbolag        
Norge 76 78 % 72 69 %
Sverige 56 57 % 44 56 %
Danmark 154 87 % 2 100 %
Polen 1 0 % 0 0 %
Totalt i dotterbolag 287 79 % 118 65 %
Koncernen totalt 287 79 % 118 65 % 

Könsfördelning i företagsledningen        
Andel män, %     2019 2018
 
Moderbolaget        
Styrelsen      67 % 100 %
Övriga ledande befattningshavare     0 % 0 %
         
Koncernen totalt        
Styrelsen      98 % 100 %
Övriga ledande befattningshavare     71 % 100 %
 
Pension
Koncernens dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Polen har avgiftsbestämda planer i 
enlighet med lokala lagar och regler  De avgiftsbestämda planerna omfattar heltidsanställ-
da och representerar mellan 2% och 4,5% av den enskilda anställdas lön  Anställda kan 
påverka förvaltningen av medlen genom avtal med externa parter i varje land  Insättning-
en kostnadsförs när de uppkommer  Den 31 december 2019 omfattades 129 anställda av 
programmet  Kostnader för inlåning uppgick till TSEK 901 och TSEK 1450 under 2018 och 
2019 
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NOT 5 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA  
  OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

(TSEK)     2019 2018
 
Goodwill   22 661 40 004
Utveckling plattform   5 859 21 408
Kundkontrakt   16 853 6 406
Inventarier och fordon   361 327
Förbättringsutgifter på annans fastighet   20 7
Nyttjanderättstillgångar (IFRS 16)   5 375 0
Summa   51 129 68 153

Moderbolaget har inga avskrivningar av anläggningstillgångar  

NOT 6  ÖVRIGA RÖRELSESKOSTNADER

(TSEK)     2019 2018
 
Övriga rörelseskostnader    
Förluster på fordringar av rörelseskaraktär   -1 378 -14
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar    277
Summa   -1 378 263

Moderbolaget har inga övriga rörelseskostnader  

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER
     
(TSEK)     2019 2018
 
Ränteintäkter   81 21
Valutavinst   3 703 176
Summa   3 784 197

Valutavinsterna är i sin helhet hänförbara till finansieringsverksamheten 

NOT 8  FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen    
(TSEK)     2019 2018
 
Värdeförändring på aktier   -10 1 704
Räntekostnader   18 133 5 803
Valutaförlust   4 169 652
Andra finansiella kostnader     238
Summa   22 292 8 397

Moderbolaget    
(TSEK)     2019 2018
 
Räntekostnader   -300 0
Summa   -300 0
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NOT 9  SKATT

Kostnad vid skatt inräknad i resultaträkningen:
(TSEK)   2019 2018

Aktuell skatt   178 1 759
Förändring uppskjuten skatt   -1 075 9 077
Inkomstskatt   -897 10 836
  
    2019 2018

Resultat före inkomstskatt   -143 652 -102 915
Skatt beräknad till aktuell skattsats   31 664 23 670
Fel i inkomstskatt föregående år   177 -22
Förändring ej aktiverad uppskjuten skatt   -27 190 -677
Ej avdragsgilla kostnader   -5 359 -13 676
Ej skattepliktig inkomst    0 2 090
Effekt av förändring skattsats   -189 -548
Inkomstskatt   -897 10 836

Under 2019 blev skattesatsen för Sverige ändrad till 21,4% (aktuell skatt) och 20,6% för 
uppskjuten skatt (22% under 2018)  Uppskjuten skatt är beräknad baserad på den gällande 
skattesatsen under 2019 och 2018  För Norge och Danmark har det ej varit någon föränd-
ring i skattesats under 2019 eller 2018 och skattesatsen är beräknad baserad på den 
gällande skattesatsen under 2019 och 2018 motsvarar 22%  
 
Skulder och tillgångar vid uppskjuten skatt
(TSEK)   2019 2018

Tillgångar vid uppskjuten skatt    
Anläggningstillgångar   178 0
Underskott   34 782 12 319
Tillgångar vid uppskjuten skatt   34 960 12 319
    
Skulder vid uppskjuten skatt    
Kortfristiga fordringar   -122 0
Anläggningstillgångar   0 -4 990
Skulder vid uppskjuten skatt   -122 -4 990
    
Ej aktiverad uppskjuten skatt -34 838 -5 688
Nettoaktiverad uppskjuten skatt 0 1 641

Koncernen redovisar skulder och tillgångar vid uppskjuten skatt i de fall där koncernen har 
en laglig rätt att moträkna dessa och bara i de fall där skulder och tillgångar är inom 
samma skattesystem 

Avstämning av nettotillgång vid uppskjuten skatt
(TSEK) 2019 2018

Nettotillgång vid uppskjuten skatt per 01-01 1 641  -324
Kostnad/intäkt vid skatt i resultaträkningen -1 075 9 077 
Tillgångar och skulder vid uppskjuten skatt vid förvärv -635 -7 030
Omräkningsdifferenser 69 -82
Nettotillgång vid uppskjuten skatt per 12-31 0 1 641
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Koncernens skattemässiga underskott per 31 december 2019 motsvarar MSEK 158,2 (2018: 
5,0 MSEK) och förfaller till följande tid: 

(TSEK)   2019 2018

Ingen tidbegränsning i nyttjanderätten av underskottsavdragen 158 229 55 996
Summa 158 229 55 996

Moderbolaget

Kostnad vid skatt inräknad i resultaträkningen (TSEK):  2019 2018

Aktuell skatt 0 0
Förändring uppskjuten skatt 0 0
Inkomstskatt 0 0

(TSEK)   2019 2018

Resultat före inkomstskatt -4 876 0
Skatt beräknat till aktuell skattsats 1 004 0
Förändring ej aktiverad uppskjuten skatt -1 004 0
Inkomstskatt 0 0
 
Under 2019 blev skattesatsen för Sverige ändrad till 21,4% (aktuell skatt) och 20,6% för 
uppskjuten skatt (22% under 2018)  Uppskjuten skatt är beräknad baserad på den gällande 
skattesatsen under 2019 och 2018  

 
Skulder och tillgångar vid uppskjuten skatt
(TSEK)   2019 2018

Tillgångar vid uppskjuten skatt    
Anläggningstillgångar 0 0
Underskott 4 876 0
Tillgångar vid uppskjuten skatt 4 876 0
    
Skulder vid uppskjuten skatt    
Kortfristiga fordringar 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Skulder vid uppskjuten skatt 0 0
 
Ej aktiverad uppskjuten skatt -4 876 0
 
Nettoaktiverad uppskjuten skatt 0 0

Moderbolaget redovisar skulder och tillgångar vid uppskjuten skatt i de fall där koncernen 
har en laglig rätt att moträkna dessa och bara i de fall där skulder och tillgångar är inom 
samma skattesystem 

Avstämning av nettotillgång vid uppskjuten skatt
(TSEK)   2019 2018

Nettotillgång vid uppskjuten skatt per 01-01 0 0
Kostnad/intäkt vid skatt i resultaträkningen 0 0
Tillgångar och skulder vid uppskjuten skatt vid förvärv 0 0
Omräkningsdifferenser 0 0
Nettotillgång vid uppskjuten skatt per 12-31 0 0
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Moderbolagets skattemessiga underskott per 2019-12-31 motsvarar MSEK 4,9 (2018: 0 
MSEK) och förfaller till följande tid:

(TSEK)   2019 2018

Ingen tidbegränsning i nyttjanderätten av underskottsavdragen 4 876 0
Summa 4 876 0

NOT 10  RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom at det resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnitt av antal utestående stam aktier  

Vid beräkningen av utspädd vinst per aktie justeras resultatet för aktieägarna och antalet 
vägda genomsnittliga utestående aktier för alla utspädningseffekter relaterade till konverti-
bla obligationer och optioner  Koncernen har konvertibel skuld, men med ett varierande 
antal konvertibla aktier  Eftersom antalet aktier det potentiellt kan konverteras till inte har 
fastställts kan utspädningseffekten inte beräknas och ingår därför inte i beräkningen av 
resultat per aktie 
 
    2019 2018

Resultat per aktie före utspädning     
Resultat som är hänförbart till moderbolagets aktieägare -144 549 -92 079
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, st 22 533 747 19 005 319
Resultat per aktie före utspädning (SEK per aktie) -6,41 -4,84
 
    2019 2018

Resultat per aktie efter utspädning     
Resultat som är hänförbart till moderbolagets aktieägare -144 549 -92 079
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, st 22 533 747 19 005 319
Resultat per aktie efter utspädning (SEK per aktie) -6,41 -4,84

NOT 11   IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Interna
  utvecklade    Summa
(TSEK) tillgångar Goodwill Varumärken Kundkontrakt 2019

Ingående restvärde enligt  
plan 1 januari 2019 20 110 353 20 743 20 738 151 855
Inköp - extern 0 0 0 0 0
Inköp - internt utvecklad 13 139 0 0 -423 12 716
Inköp vid förvärv 59 496 110 496 0 2 885 172 878
Nedskrivningar 0 -22 661 0 0 -22 661
Avskrivningar -5 859 0 -8 370 -8 482 -22 712
Omräkningsdifferens -445 1 590 690 655 2 488
Utgående restvärde enligt  
plan 31 december 2019 66 350 199 779 13 062 15 373 294 565
           
Per 1 januari          
Ackumulerade anskaffnings- 
värden 22 835 151 040 24 971 24 617 223 462
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar -23 379 -40 004 -3 468 -3 339 -70 189
Omräkningsdifferens 564 -682 -759 -541 -1 418
Ingående restvärde enligt plan 20 110 353 20 743 20 738 151 855
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Not 11 forts.  Interna
  utvecklade    Summa
(TSEK) tillgångar Goodwill Varumärken Kundkontrakt 2019

Per 31 december          
Ackumulerade anskaffnings- 
värden 95 470 261 537 24 970 27 079 409 056
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar -29 238 -62 665 -11 839 -11 821 -115 562
Omräkningsdifferens 117 906 -68 115 1 070
Utgående restvärde  
enligt plan 66 350 199 779 13 062 15 373 294 565
Nyttjandeperiod 3 år Obestämd 3 år 3 år  
Avskrivningsmetod Linjär   Linjär Linjär  

 
  Interna
  utvecklade    Summa
(TSEK)  tillgångar Goodwill Varumärken Kundkontrakt 2018

Ingående restvärde enligt  
plan 1 januari 2018 9 500 49 222 0 3 207 61 928
Inköp - extern 0 0 0 21 010 21 010
Inköp - intern utvecklad 11 365 0 0 0 11 365
Inköp vid förvärv 0 101 818 24 970 0 126 787
Nedskrivningar -15 515 -40 004 0 -1 070 -56 589
Avskrivningar -5 894 0 -3 468 -1 868 -11 230
Omräkningsdifferens 564 -682 -759 -540 -1 417
Utgående restvärde enligt  
plan 31 december 2018 20 110 353 20 742 20 739 151 854
           
Per 1 januari          
Ackumulerade anskaffnings- 
värden 11 470 49 222 0 3 608 64 300
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar -1 970 0 0 -401 -2 371
Ingående restvärde  
enligt plan 9 500 49 222 0 3 207 61 929
           
Per 31 december          
Ackumulerade anskaffnings - 
värden 22 835 151 040 24 970 24 617 223 461
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar -23 379 -40 004 -3 468 -3 339 -70 189
Omräkningsdifferens 564 -682 -759 -540 -1 417
Utgående restvärde  
enligt plan 20 110 353 20 742 20 739 151 854
Nyttjandeperiod 3 år Obestämd 3 år 3 år  
Avskrivningsmetod Linjär   Linjär Linjär  

Goodwill skrivs inte av, det utförs nedskrivningstester varje år  Test av nedskrivning av 
goodwill diskuteras i not 13  Förvärvet av goodwill i 2019 gäller förvärv av Salespartner, 
SEQR och Payr, se not 29 om förvärv  
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NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   Nyttjande- Förb. kostna- Ej avskrivbara
   rätts- der på annan annläggnings- Summa
(TSEK) Inventarier tillgångar fastighet tillgångar 2019

Ingående restvärde  
enligt plan 1 januari 2019 680 0 16 19 715
Implementering IFRS 16 0 22 602 0 0 22 602
Inköp 45 0 0 0 45
Försäljning och utrangeringar 0 0 0 0 0
Inköp vid förvärv 559 0 223 0 782
Av- och nedskrivningar -361 -5 375 -138 0 -5 874
Omräkningsdifferens 17 0 -1 1 17
Utgående restvärde enligt  
plan 31 december 2019 940 17 227 101 20 18 288
           
Per 1 januari 2019          
Ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 154 0 123 19 3 295
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar -2 469 0 -106 0 -2 575
Omräkningsdifferens -5 0 0 0 -5
Ingående restvärde  
enligt plan 680 0 16 19 715
           
Per 31 december 2019          
Ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 757 22 602 349 20 26 728
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar -2 830 -5 375 -247 0 -8 452
Omräkningsdifferens 13 0 -1 0 11
Utgående restvärde  
enligt plan 940 17 227 101 20 18 288
Nyttjandeperiod 5 år Enligt hyres- 5-10 år
   kontrakt    
Avskrivningsmetod Linjär   Linjär    
 
   Nyttjande- Förb. kostna- Ej avskrivbara
   rätts- der på annan annläggnings- Summa
(TSEK) Inventarier tillgångar fastighet tillgångar 2018

Ingående restvärde  
enligt plan 1 januari 2018 341 0 23 20 384
Inköp 328 0 0 0 328
Försäljning och utrangeringar -135 0 0 0 -135
Inköp vid förvärv 479 0 0 0 479
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar -327 0 -7 0 -334
Omräkningsdifferens -6 0 0 -1 -7
Utgående restvärde  
enligt plan 31 december 2018 680 0 16 19 715
          
Per 1 januari 2018          
Ackumulerade  
anskaffningsvärden 375 0 123 20 518
Ackumulerade avskrivningar -35 0 -99 0 -134
Ingående restvärde  
enligt plan 341 0 23 20 384
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Not  12 forts.  Nyttjande- Förb. kostna- Ej avskrivbara
   rätts- der på annan annläggnings- Summa
(TSEK) Inventarier tillgångar fastighet tillgångar 2018

Per 31 december 2018 
Ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 154 0 123 20 3 296
Ackumulerade av- och  
nedskrivningarr -2 469 0 -106 0 -2 575
Omräkningsdifferens -5 0 0 -1 -6
Utgående restvärde  
enligt plan 680 0 16 19 715
Nyttjandeperiod 5 år Enligt hyres- 5-10 år
   kontrakt    
Avskrivningsmetod Linjär   Linjär    

 
NOT 13  NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL
Bokfört värde på goodwill i koncernen är 200 MSEK per 31 december 2019  Goodwill är 
föremål för nedskrivningsprövningar på nivån för kassagenererande enheter  Fintech 
(relaterad till förvärv av Payr AS, SEQR och Aconto no AS) definieras som kassagenererande 
enhet i koncernen  Andra enheter gäller mindre goodwillposter från tidigare förvärv  
      
Bokfört värde på goodwill
(TSEK)  2019 2018

Aconto no AS  87 358 85 025
Payr  64 734 0
SEQR  21 664 0
SalesPartner  0 0
Andra enheter  26 023 25 328
Totalt  199 779 110 353

Goodwill är föremål för nedskrivningsprövningar minst årligen eller när det finns en 
indikation på nedskrivning  Testet om nedskrivning utförs internt på huvudkontoret i Oslo 
och genomfördes i slutet av 2019  Återvinningsvärdet sätts till uppskattat nyttjandevärde  
Nyttjandevärdet motsvarar nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden före skatt, 
diskonterat med en diskonteringsfaktor som tar hänsyn till tidslinjen för kassaflöden och 
förväntad risk 

Följande antaganden användes vid beräkningen av nyttjandevärdet per 2019-12-31: 
    Fintech

Diskonteringsränta   18 %
Tillväxt   2 %
 
Fintech
SEQR och Payr förvärvades av koncernen i juni 2019 och november 2019  Aconto no AS 
förvärvades av koncernen i juli 2018  Nyttjandevärdet för Aconto no AS, SEQR och Payr 
beräknas med uppskattade kassaflöden under Fintech baserat på budgetar som 
godkänts av ledningen och styrelsen  Det uppskattade kassaflödet baseras på historiska 
siffror justerade för förväntat tillväxt, inklusive fintech-tillväxt  Ledningen anser at dessa 
föväntningar baserade på utveckling av tjänster och teknologi är realistiska 

SalesPartner
I maj 2019 förvärvade Hudya delar av rättigheter och tillgångar från Salespartners Direct 
Sales ApS  Ursprungligen redovisades 22,7 MSEK i goodwill i samband med förvärvet 
Denna goodwill skrivs ned i sin helhet per 31 december 2019 
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De mest känsliga antagandena vid beräkning av nyttjandevärdet för de kassagenererande 
enheterna är följande:

Diskonteringsränta
Diskonteringsräntor är baserade på den genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC)  Diskon-
teringsräntan motsvarar den aktuella diskonteringsräntan för jämförbara företag  Koncer-
nen har använt olika diskonteringsräntor för diskontering av olika framtida kassaflöden 
enligt beskrivningen i tabellen ovan 
 
Rörelsesresultat
Rörelseresultatet som använts i nedskrivningstesterna baseras på en försiktig förväntad 
utveckling av resultaten för den enskilda kassagenererande enheten  Detta innebär att 
marginalerna varierar från år till år men kan jämföras med historiska marginaler 
 
Tillväxt
Periodens tillväxt baseras på ledningens förväntningar på marknadsutveckling samt den 
förväntade utvecklingen av koncernen  Eftersom koncernen fortfarande befinner sig i 
etableringsfasen har den fulla effekten av synergier och korsförsäljning en ytterligare 
förbättringspotential relaterad till rörelseresultat och marginaler  Baserat på tillgänglig 
information och marknadskunskap räknar ledningen med en ökning av tillväxten de 
kommande åren  Ledningens förväntningar baseras på historisk utveckling på marknaden 
och koncernens inträde på nya marknader i nya länder och de möjliga synergier som detta 
kan ha  Som ett resultat av osäkerhet i förväntningar kan detta innebära ett behov av 
anpassning på kort sikt 

Känslighetsanalys för viktiga uppskattningar      

Fintech
Bokfört värde på goodwill i Fintech är 174 MSEK, inklusive goodwill på Aconto no AS på  
87 MSEK  Nedskrivningstesten som genomförts underbygger det bokförda värdet på 
immateriella tillgångar  Nyttjandevärdet av goodwill är avsett att vara 417 MSEK 

Tabellen nedan visar hur återvinningsvärdet på goodwill påverkas av förändringar i de olika 
antagandena, övriga antagandena förblir oförändrade 
       
Antaganden  Ändring i nyttjandevärde

Diskonteringsränta  +/- 1 % -47/+55 MSEK
Tillväxt bortom prognosperioden  +/- 0,5 % +13/-12 MSEK
 

NOT 14 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR        

(TSEK)  2019 2018

Långfristiga fordringar     
Deposition, hyra av lokaler  2 067 233
Andra fordringar  286 0
Summa  2 353 233     

Moderbolaget har inga långfristiga fordringar 

NOT 15  ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR     

(TSEK)  2019 2018

Koncernen    
Fordring på anställda  562 397
Fordran moms  711 0
Övriga poster  339 186
Summa  1 612 583
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(TSEK)  2019 2018

Moderbolaget     
Fordran moms  258 0
Summa  258 0

NOT 16 FORDRINGAR HOS KONCERNBOLAG     

(TSEK)  2019 2018

Moderbolaget     
Tillkommande fordringar  5 136 0
Summa  5 136 0

Moderbolaget har kortfristiga fordringar på dotterbolaget Hudya Group AS 

NOT 17  KUNDFORDRINGAR     

(TSEK)  2019 2018

Kundfordringar     
Kundfordringar från avtal med kunder 7 657 10 092
Reserv för osäkra kundfordringar  -398 0
Summa  7 259 10 092
 
Kundfordringar är inte räntebärande  Risken för förlust på kundfordringar anses vara låg  
Beräkning av avsättningar för förluster på kundfordringar har gjorts i enlighet med koncer-
nens riktlinjer 

Moderbolaget har inga kundfordringar  

NOT 18  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER     

(TSEK)  2019 2018

Koncernen     
Förutbetalda kostnader  1 890 1 503
Upplupna intäkter  2 290 4 993
Summa  4 180 6 496

(TSEK)  2019 2018

Moderbolaget     
Förutbetalda kostnader  30 0
Summa  30 0

Vid upplupna intäkter förväntas perioden mellan överföringen av tjänsten och kundens 
betalning vara ett år eller mindre 
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NOT 19  AKTIEKAPITAL
   2019 2018

Stamaktier (kvotvärde 0,20 SEK)  22 533 747 19 005 319
Kvotvärde, SEK  0,20  0,10

      Övrigt
     tillskjutet 
   Antal aktier Aktiekapital kapital Summa 

Per 1 januari 2018  10 770 295 1 077 49 843 50 920
Nyemission   8 235 024 880 69 092 69 972
Andra omfattande    2 -920 -918
Per 31 december 2018  19 005 319 1 959 118 016 119 974
Nyemission  3 528 428 944 129 881 130 825
Apportemission    4 307 265 942 270 249
Effekt av omvänt förvärv    -2 703 -247 897 -250 600
Per 31 december 2019  22 533 747 4 507 265 942 270 449

   Under december genomfördes en apportemission där samtliga aktier i Hudya Group AS 
förvärvades  I samband med apportemissionen emitterades totalt 21 533 747 aktier in i Hudya 
AB  Per den 31 december 2019 uppgick aktiekapitalet i Hudya AB till 4 506 749 SEK  Det totala 
antalet registrerade aktier i bolaget uppgick vid årsskiftet till 22 533 747 stycken  Per 31 decem-
ber 2018 och innan avser Hudya Group AS:s (tidigare moderbolag) aktier och eget kapital  

     Andel
Aktieägare    Antal aktier röster/kapital

Vikna Holding AS   3 341 747 14,83 %
BLS Holding AS (Børge Leknes)   2 817 095 12,50 %
PLV Holding AS (Pål Lauvrak)   2 514 318 11,16 %
Taarnet Consulting AS (Morten Kvam)  2 504 857 11,12 %
GM Holding AB   1 567 219 6,95 %
Sophol AS   1 345 475 5,97 %
Aconto Capital AS   1 295 308 5,75 %
Pioneer Capital Group AS   1 242 911 5,52 %
Övriga aktieägare   5 904 817 26,20 %
Summa   22 533 747 100 %

Utdelning
Företaget föreslår att inte göra utdelningar, men föreslår att återinvestera tillgängliga 
medel för att vidareutveckla företaget  

Egna aktier
Företaget har inte återköpt egna aktier 

NOT 20  LÅNGFRISTIGA SKULDER     

(TSEK)   2019 2018

Kreditinstitutioner     
Banklån, Collector Bank   0 8 211
Handelsbanken   0 3 237
Svea Finans   0 8 107
Nordic Corporate Investment A/S   18 140 0
Scandinavian Credit Fund I AB, lån A  46 844 0
Scandinavian Credit Fund I AB, lån B  71 633 0
DNB ASA   3 973 0

Övriga     
Villkorat element, förvärv   0 38 656
Nyttjanderättsskulder (not 3)   13 519 0
Summa   154 109 58 211
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Scandinavian Credit Fund I AB
Den 4 juni 2019 ingicks ett låneavtal mellan Bolagets dotterbolag Hudya Group AS som 
låntagare och Scandinavian Credit Fund I AB (publ) som långivare, varigenom två långfristi-
ga lån till belopp om 44 883 300 SEK (lån A) och 88 163 625 SEK (lån B) ställts ut  

Som säkerhet för lånen har vissa säkerheter ställts av Bolagets dotterbolag Aconto no AS, 
Lendr AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson 
Finans AB, Gradén Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, 
Hudya Distribution AS och Hudya Data & Tele AS  Dotterbolagen har ställt följande säkerheter 
för lånen: (i) alla aktier i de aktuella dotterbolagen, (ii) fordringar under vissa koncerninterna 
lån, och (iii) borgensåtagande från de aktuella dotterbolagen 

Lån A löper till och med 7 juni 2023  Den totala årliga räntekostnaden beräknas uppgå 
till 3 462 112 SEK  Räntan läggs till skulden och förfaller inte till betalning förrän lånet 
förfaller till betalning, den 7 juni 2023  

Lån B löper till och med den 7 juni 2023  Årlig räntekostnad beräknas uppgå till 
6 092 244 SEK  Dessutom uppgår årlig amortering till 11 020 456 SEK  Ränta och amorte-
ring betalas kvartalsvis  

Nordic Corporate Investment A/S
Den 14 maj 2019 ingicks ett låneavtal mellan Bolagets dotterbolag Hybrid Distribution ApS 
(”Hybrid”) som låntagare och Nordic Corporate Investment A/S (”NCI”) som långivare, 
varigenom NCI ställt ut ett lån om 18 000 000 DKK till Hudya Distribution AS  Årlig rän-
tekostnad beräknas uppgå till 1 868 632 DKK  Räntan betalas kvartalsvis i efterskott per den 
1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, med första räntebetalningsdatum 1 oktober 2019  
Lånebeloppet och eventuell obetald ränta ska till fullo återbetalas senast den 21 maj 2021 
tillsammans med en inlösenspremie om 2 procent 

Följande har ställts som säkerhet för lånet: (i) ett borgensåtagande från Bolagets dotterbo-
lag Hudya Group AS, (ii) en pantsättning av aktier i Hybrid, (iii) företagshypotek i Hybrid, (iv) 
en pantsättning av vissa aktier i Hudya Group AS, (v) en efterställning av alla Hybrid och 
Hudya Group AS lån, och (vi) en överlåtelse av alla lån som Hybrid beviljat Hudya Group AS 

DNB
Dotterbolaget Payr AS har ett femårigt annuitetslån i DNB  Det ursprungliga lånebeloppet 
var 4 miljoner NOK och lånet återbetalas i oktober 2023  Nuvarande ränta på lånet är 4,85% 
Moderbolaget har inga långfristiga skulder  

NOT 21 KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT
       
(TSEK)  2019 2018

Konernen     
Banklån, Collector Bank  0 43 940
Scandinavian Credit Fund I AB  13 776 0
Nordic Corporate Investment A/S  7 028 0
Summa  20 804 43 940
 
Moderbolag      
Trention AB  10 300 0
Summa  10 300 0
Summa koncernen  31 104 43 940

Den kortfristiga skulden till Scandinavian Credit Fund I AB avser amortering av lånets 
Facility B under det kommande året och klassifiseras som kortfristig  Den kortfristiga 
skulden till Nordic Corporate Investment A/S avser amortering av lånet under det kom-
mande året och klassifiseras som kortfristig 

Moderbolaget har ingått ett låneavtal avseende brygglån för kortfristiga kapitalbehov 
med Trention AB om 10 MSEK  Förväntad räntekostnad är 600 000 SEK och hela lånet 
betalades ut i detta sammanhang  Lånet blev återbetalat i februari 2020  
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NOT 22  LEVERANTÖRSSKULDER
       
(TSEK)  2019 2018

Koncernen     
Leverantörsskulder  33 815 12 335
Summa  33 815 12 335
 
Leverantörsskuld är inte räntebärande och normal betalningsperiod är 30 dagar 

Moderbolaget har inga leverantörsskulder 

NOT 23 KORTFRISTIGA KONVERTIBLA SKULDER
       
(TSEK)  2019 2018

Konvertibla skulder     
eRate  9 744 0
Aconto no AS och Lendr AS  29 125 0
Brygglån  17 475 0
Övrigt  0 21 956
Summa  56 344 21 956
 
Hudya Group AS har ingått två låneavtal avseende konvertibla lån till belopp om 10 MNOK 
respektive 8 MNOK  Förväntad räntekostnad för dessa två lån är 2,4 MNOK  Lånen löper fram 
till 9 maj 2020 och 31 maj 2020  Lånet på 10 MNOK kan konverteras till aktier i Hudya AB på 
begäran av såväl långivarna som Hudya  I det fall konvertering sker på initiativ av Hudya ska 
teckning ske till en teckningskurs om 80 procent av teckningskursen i Erbjudandet  I det fall 
konvertering sker på initiativ av långivarna ska teckning ske till en teckningskurs om 85 
procent av teckningskursen i Erbjudandet  Enligt ömsesidig överenskommelse mellan 
parterna kan 1,5 MNOK av lånebeloppet på 8 MNOK konverteras till aktier i Hudya AB 

Den 20 mars 2019 ingicks ett låneavtal med Bolagets dotterbolag Hudya Group AS som 
låntagare, Bolagets dotterbolag Hudya Data & Tele AS (”Hudya DT”) som låntagare och 
eRate Norway AS och Concitio AS som långivare, varigenom ett konvertibellån om 9,2 
MNOK ställts ut  Enligt det ursprungliga låneavtalet löper lånet fram till 31 augusti 2020  
Ränta utgår om 8 procent fram till 31 december 2019, därefter om 10 procent fram till 31 
augusti 2020  Räntan betalas kvartalsvis i efterskott per den 30 juni, 30 september, 31 
december och 31 mars, med första räntebetalningsdatum 30 juni 2019  Långivarna kan 
fram till 31 augusti 2020 konvertera sin del av lånet, inklusive ränta, till aktier i Bolaget till en 
teckningskurs om 10 NOK per aktie med en ränta om 8 procent fram till 31 december 2019 
och därefter om 10 procent fram till 31 augusti 2020 

Bolagets dotterbolag Hudya Group AS ingick den 27 juli 2018 ett avtal om att köpa 100 
procent av aktierna i Aconto no AS och Lendr AS  Av köpeskillingen reglerades 27,5 MNOK 
som en villkorad del  Beloppet för den villkorade delen ska beräknas per den 30 juli 2020 

Moderbolaget har inga konvertibla skulder 

NOT 24  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
       
(TSEK)  2019 2018

Förutbetalda intäkter från kunder  8 080 6 504
Upplupna kostnader  12 366 10 661
Upplupen ränta  4 830 950
Summa   25 276 18 115

Vid förutbetalda intäkter förväntas perioden mellan kundens betalning och överföringen 
av tjänsten vara ett år eller mindre 

Moderbolaget har inga upplupna kostnader eller förutbetalda intäkter  
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NOT 25  ÖVRIGA SKULDER
       
(TSEK)  2019 2018

Ersättningar till anställda  11 999 10 709
Sociala avgifter och liknande avgifter 13 881 6 936
Övrig kortfristig skuld, Telipol  12 078 12 161
Villkorat element, förvärv  8 653 0
Nyttjanderättsskulder, kortfristig del (not 3) 5 460 0
Övrig kortfristig skuld (elim )  -442 0
Summa  51 628 29 807

Moderbolaget har inga övriga skulder  

NOT 26  ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
       
(TSEK)  2019 2018

Koncernen     
Brygglån  5 825 0
Summa  5 825 0

Bolagets dotterbolag Hudya Group AS har ingått fyra låneavtal (22 MNOK) med syfte att 
finansiera Hudya Group AS fram till dess noteringen av Bolaget är genomförd  Av dessa lån 
är 5,8 MSEK den icke-konvertibla delen av lånen  Se not 23 för konvertible skulder  Lånet 
löper fram till dess Bolagets aktier noterats på First North  Långivaren har rätt att kvitta 
lånebelopp och ränta mot eventuella betalningsförpliktelser med anledning av utfärdade 
garantiåtaganden 

Moderbolaget har inga övriga avsättningar  
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NOT 27  ANDELAR I KONCERNBOLAG
Följande dotterbolag ingår i koncernredovisningen: 

   Datum i  Ägarandel Röstandel Ägarandel Röstandel
Bolag Hemland koncernen Verksamhet 2019 2019 2018 2018

Hudya Group AS Norge 08 feb 16 Administration 100 % 100 % 100 % 100 %

Dotterdotterbolag:

Hudya Denmark A/S Danmark 26 apr 17 Administration 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya ApS Danmark 17 okt 17 Power 100 % 100 % 100 % 100 %

Hybrid Distribution ApS Danmark 23 okt 17 Telekom 100 % 100 % 100 % 100 %

Aconto A/S Danmark 25 sep 18 Fintech 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Loyalty AS Norge 19 sep 16 Vilande bolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Europe AS Norge 19 sep 16 Vilande bolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Finance AS Norge 19 sep 16 Vilande bolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Power AS Norge 19 sep 16 Power 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Home AS Norge 19 sep 16 Vilande bolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Data & Tele AS Norge 11 okt 16 Telekom 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya App AS Norge 19 sep 16 Vilande bolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya CRM AS Norge 19 sep 16 Vilande bolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Distribution avd  

Tromsø AS Norge 02 apr 17 Insurance 100 % 100 % 100 % 100 %

120% Holding AS Norge 02 apr 17 Holdingbolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Distribution AS Norge 02 apr 17 Insurance 100 % 100 % 100 % 100 %

Aconto no AS Norge 30 jul 18 Fintech 100 % 100 % 100 % 100 %

Lendr AS Norge 30 jul 18 Fintech 100 % 100 % 100 % 100 %

Payr AS Norge 30 nov 19 Fintech 100 % 100 %  

Conversionist AS Norge 30 nov 19 Fintech 100 % 100 %  

Hudya Sweden AB Sverige 18 nov 16 Power 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya GM AB Sverige 22 jun 17 Holdingbolag 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya Data & Tele AB Sverige 01 nov 17 Telekom 100 % 100 % 100 % 100 %

Gradén Mattsson  

Telekom AB Sverige 24 aug 17 Telekom 100 % 100 % 100 % 100 %

Gradén Mattsson För- 

säkringsförmedling AB Sverige 24 aug 17 Insurance 100 % 100 % 100 % 100 %

Gradén Mattsson 

Finans AB Sverige 24 aug 17 Fintech 100 % 100 % 100 % 100 %

Gradén Mattsson AB Sverige 24 aug 17 Service center 100 % 100 % 100 % 100 %

Otnoca Capital AB Sverige 30 jul 18 Fintech 100 % 100 % 100 % 100 %

Hudya AI AB Sverige 14 mar 18 Fintech 100 % 100 % 100 % 100 %

SEQR Group AB Sverige 07 jun 19 Fintech 100 % 100 %  

SEQR Payments AB Sverige 07 jun 19 Fintech 100 % 100 %  

SEQR Poland Polen 07 jun 19 Fintech 100 % 100 %    

Under december 2019 genomfördes en apportemission där samtliga aktier i Hudya Group 
AS förvärvades in i Hudya AB och Hudya AB blev nytt moderbolag i koncernen  Koncernen 
äger 100 % av aktierna i alla dotterbolag och har 100 % röstandel i alla bolag  
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Moderbolaget        
    2019 2018

Hudya Group AS:     
Ägarandel   100 % 0 %
Röstandel   100 % 0 %
Bokfört värde på andelar   270 249 0
Resultat i dotter   -31 795 -83 288
Eget kapital i dotter   125 459 27 112

NOT 28  RÖRELSEFÖRVÄRV
Året 2019
Styrelsen för Hudya har bedömt att Hudya Group AS redovisningsmässigt är det förvärvan-
de bolaget och Hudya AB det förvärvade bolaget, dvs  ett omvänt förvärv  Förvärvet 
kommer att konsolideras från och med 2019  Vid ett omvänt förvärv kommer förvärvsana-
lysen att upprättas med det legala dotterföretaget som förvärvare och det legala moderfö-
retaget som det förvärvade bolaget  En koncernredovisning som upprättas efter ett 
omvänt förvärv utfärdas i det legala moderbolagets namn men beskrivs i noterna som en 
fortsättning av det legala dotterföretagets finansiella rapporter  Från och med räkenskaps-
året 2019 kommer jämförelsetalen i Hudya AB:s finansiella rapportering följaktligen vara 
hänförliga till det legala dotterföretaget Hudya Group AS 

Den 22 maj 2019 undertecknades en inkråmsöverlåtelse mellan Hudya Data & Tele ApS, 
Hudya Group AS och SalesPartner Direct Sales ApS genom vilken Hudya förvärvade delar 
av rättigheter och tillgångar från SalesPartner Direct Sales ApS  Hudya Data & Tele ApS 
ändrades med detta operativt syfte och namn till Hybrid Distribusjon ApS  Den överens-
komna köpeskillingen fastställdes till sammanlagt 16,8 MDKK  Köpeskillingen innefattade 
en kontantbetalning motsvarande 8,4 MDKK och den återstående köpeskillingen är 
villkorad av framtida resultatutveckling, kundutveckling och konsulttjänster  I samband 
med transaktionen finansierade Hudya Group-koncernen köpeskillingen genom en 
upplåning från extern part motsvarande 18 MDKK  Den förvärvade verksamheten omfattar 
ett callcenter för den danska marknaden 

 Den 7 juni 2019 förvärvade Hudya Group AS aktierna i SEQR Group AB, även inkluderan-
de dotterbolagen SEQR Payments AB och SEQR Poland  Den överenskomna köpeskillingen 
för aktierna fastställdes till SEQR Group ABs marknadsvärde om sammanlagt 44,9 MSEK  
Betalning av köpeskillingen skedde genom en kontantbetalning av hela köpeskillingen  I 
samband med transaktionen upptog koncernen en upplåning från extern part för att 
finansiera köpeskillingen, refinansiera alla existerande skulder till kreditinstitut i Norge och 
Sverige samt finansiera en vitalisering av SEQRs verksamhet och Hudyas generella verk-
samhet  Den totala upplåningen vid transaktionsdatum motsvarade 133 MSEK  SEQR 
Groups verksamhet omfattar utveckling av teknologisk plattform som kan samordnas och 
förbättras genom att samordnas med Hudyas egenutvecklade plattform 

 Hudya Group AS ingick den 12 juli 2019 ett avtal om att köpa 100 % av aktierna i Payr 
AS med dotterbolaget Conversionist AS för 81,7 MNOK  Som vederlag för transaktionen har 
Hudya Group AS utfärdat reverser till säljarna, som vid transaktionens slutförande användes 
för att teckna 5 714 580 aktier i Hudya Group AS om totalt 81,7 MNOK, motsvarade teck-
ningspris i Hudya Group AS om 14,30 NOK per aktie  Transaktionen genomfördes den 30 
november 2019  Innan genomförandet av transaktionen återlämnades det tillstånd att 
bedriva betalningsförmedling som Payr AS tidigare hade beviljats av den norska tillsyns-
myndigheten Finanstillsynet  Payr AS:s verksamhet omfattar utveckling av teknologisk 
plattform som kan samordnas och förbättras genom att samordnas med Hudyas egenut-
vecklade plattform  
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   Verkligt värde redovisas vid förvärvet     

(TSEK) Payr SEQR SalesPartner Summa 2019
 

Tillgångar    
Uppskjuten skatteförmån 0   97  0   97 
Anläggningstillgångar  37 293   22 867   0   60 160 
Kundfordringar och övriga  
kortfristiga fordringar  1 224   35   0  1 259
Likvider 711  1 991   805   3 507
Summa tillgångar  39 228   24 990   805   65 024 
    
Skulder till kreditinstitut  4 110  0 0   4 110 
Leverantörsskulder  3 607   1 006   0   4 613 
Övriga kortfristiga skulder  9 628 3 629 0  13 257
Summa skulder  17 346   4 635   0   21 980 
Netto identifierbara tillgångar  
till verkligt värde  21 883   20 356   805   43 043 
    
Innehav utan bestämmande inflytande  
värderat till verkligt värde  
Goodwill  65 680   21 980   22 836   110 496 
Kundkontrakt  319   2 566  0   2 885 
Uppskjuten skatt  -70  -565  0   -635
Köpsumma  87 812   44 338   23 641   155 790 
    
Aktier emitterade till verkligt värde  87 811  0 0  87 811 
Villkorat element 0 0  11 820   11 820 
Likvider 0  44 338   11 820   56 158 
Vederlag  87 811   44 338   23 641   155 790 
    
Betalad kontant  0   44 338   11 820   56 158 
Mottagna kontanter  711   1 991  0  2 703 
Kassaflöde ut  -711  42 347   11 820   53 456 

Inkluderat i värdet på goodwill är kundrelationer, anställda med speciell expertis och 
förväntade synergier mellan de förvärvade företagen och koncernen  Dessa immateriella 
tillgångar uppfyller inte redovisningskriteriet i IAS 38 och redovisas därför inte separat i 
balansräkningen 
     
(TSEK) Payr SEQR Salespartner Summa 2019

 

Transaktionsrelaterade utgifter 1 452 2 893 724 5 068
Omsättning helår 2 314 1 207 53 452 56 973
Rörelseresultat helår -9 321 -9 789 -17 020 -36 130
Inkluderat omsättning under 2019  
i koncernen 21 0 26 218 26 240
Inkluderat rörelseresultat under 2019  
i koncernen 1 000 -9 387 -20 897 -29 285

Året 2018
Den 27 juli 2018 förvärvar Hudya Group AS 100% av aktierna i Aconto no AS och den 
överenskomna köpeskillingen för aktierna fastställs till marknadsvärde i Aconto no AS på 
sammanlagt MSEK 113,3  Köpeskillingen finansierades med kontanter och emission av aktier i 
Hudya Group AS till marknadsvärde (2 190 287 aktier till nominellt värde TNOK 219 och 
överkurs, totalt 31,3 MNOK)  Marknadsvärdet på aktierna bestämdes med hjälp av priset på 
de senaste aktietransaktionerna  Aconto no AS är ett aktiebolag beläget i Oslo  Företaget är 
specialiserat på refinansiering av konsumentlån och samarbetar med 19 olika banker 

Den 27 juli 2018 förvärvar Hudya Group AS 100 procent av aktierna i Lendr AS och den 
överenskomna köpeskillingen för aktierna fastställs till marknadsvärde i Lendr AS på 
sammanlagt MSEK 14,9  Köpeskillingen finansierades genom likvida medel och emission av 
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aktier i Hudya Group AS till marknadsvärde (349 650 aktier, nominellt värde KNOK 35 och 
överkurs, totalt 5 MNOK)  Marknadsvärdet på aktierna bestämdes med hjälp av priset på de 
senaste aktietransaktionerna  Lendr AS är ett aktiebolag beläget i Oslo  Företaget är 
specialiserat på refinansiering med säkerheter i fastigheter 
         
(TSEK)   Aconto.no AS Lendr AS Summa 2018

 

Tillgångar       
Uppskjuten skatteförmån  28 264 292
Anläggningstillgångar  479 0 479
Aktier  1 282 0 1 282
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 8 879 233 9 112
Likvider  6 526 202 6 728
Summa tillgångar   17 194 699 17 893
       
Skulder till kreditinstitut  360 0 360
Leverantörsskulder  2 046 32 2 078
Övriga kortfristiga skulder   8 101 294 8 395
Summa skulder   10 508 326 10 833
Netto identifierbara tillgångar till verkligt värde 6 687 373 7 060
       
Innehav utan bestämmande inflytande  
värderat till verkligt värde    
Goodwill  88 132 13 685 101 818
Kundkontrakt  24 097 873 24 970
Uppskjuten skatt  -5 542 -202 -5 744
Köpsumma   113 373 14 729 128 103
       
Aktier emitterade till verkligt värde  33 466 5 342 38 809
Uppskjutet element  18 699 5 342 24 041
Villkorat element  25 338 4 045 29 383
Likvider   32 252 0 32 252
Vederlag   109 755 14 730 124 485
       
Betalad kontant  32 252 0 32 252
Mottagna kontanter   6 526 202 6 728
Kassaflöde ut   25 726 -202 25 524

Inkluderat i värdet på goodwill är kundrelationer, anställda med speciell expertis och 
förväntade synergier mellan de förvärvade företagen och koncernen  Dessa immateriella 
tillgångar uppfyller inte redovisningskriteriet i IAS 38 och redovisas därför inte separat i 
balansräkningen  Goodwill beräknas ej att vara skattemässigt avdragsgill 
         
(TSEK)   Aconto.no AS Lendr AS Summa 2018

 

Transaktionsrelaterade utgifter  641 0 641
Omsättning helår  66 256 1 673 67 929
Rörelseresultat helår  13 639 -736 12 903
Inkluderat omsättning under 2018 i koncernen  29 866 657 30 523
Inkluderat rörelseresultat under 2018 i koncernen 5 805 416 6 221

NOT 29  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Notering på Nasdaq First North Growth Market
Den 14 februari 2020 blev Hudya AB:s aktier upptagna till handel på Nasdaq First North 
Growth Market  I samband med noteringen genomfördes en nyemission omfattade högst 
5 090 910 aktier, motsvarande cirka 70 MSEK före emissionskostnader  Priset per aktie i 
erbjudandet var 13,75 SEK och minsta teckningspost var 400 aktier  Erbjudandet tecknades 
till cirka 12,25 MSEK, motsvarande cirka 17,5 %, av allmänheten och till 57,75 MSEK, 
motsvarande cirka 82,5 %, av de som ställt ut emissionsgarantier  Cirka 740 investerare 
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tecknade och tilldelades aktier i erbjudandet, vilket innebär att antalet aktieägare i Hudya 
nu överstiger 6 000  Aktien handlas under kortnamnet ”HUDYA”  

Sponzförvärvet
Hudya har tecknat ett avtal med det norska mobiltelefonbolaget Sponz AS om förvärv av 
deras portfölj av mobiltelefonikunder  Portföljen består av 5 000 mobiltelefonikunder på 
den norska marknaden  Hudya betalar 1 300 SEK per kund för denna kundbas  Betalning-
en sker genom aktier i Hudya AB  Köpeskillingen motsvarar 628 019 aktier till kurs om 
10,35 SEK per aktie  Kundportföljen överfördes den 1 mars i år 
 
Rekonstruktionsbehandling av Hybrid Distribution ApS
Hybrid Distribution ApS är ett omallokerat helägt dotterbolag i Danmark och uppstod efter 
inkråmsöverlåtelse från SalesPartner  Den 12 februari 2020 beslutade Sø- og Handelsretten 
att inleda rekonstruktionsbehandling för Hybrid Distribution ApS (företaget)  Omstrukture-
ringsprocessen börjar den 12 februari 2020 mot bakgrund av konkursbegäran som inkom 
till Sø- og Handelsretten 31 januari 2020  Anledningen till inledningen av omstrukture-
ringsprocessen var att göra företagets verksamhet lönsam, och förslaget till omstrukture-
ringsplan, som behandlades vid planmötet den 9 mars 2020, antogs 

 Syftet med omstruktureringsprocessen är främst att skapa arbetsro för att skapa en översikt 
över möjligheterna att ingå ett tvångsavtal med borgenärerna, alternativt moratorium (betal-
ningsutskjutning) med samma eller säkra de överlevande delarna av vinstdrivande drift 

Rekonstruktören, i samarbete med företagets ledning och med Lars Zillo Tidemann, som 
VD, inledde anpassningarna av verksamheten redan före omstruktureringen vilket innebar 
att personalen reducerats från 205 till 75 och antalet avdelningar från 6 till 2 

I samband med den fortsatta, anpassade verksamheten har rekonstruktören och 
räkenskapsföraren också fokuserat på att A-skatt, moms och andra skulder betalas i tid 
regelbundet, likväl som att rekonstruktören och förvaltaren följt upp likviditeten  Det är 
rekonstruktören och förvaltarens bedömning att operationen efter att ha gjort nödvändiga 
justeringar nu är lönsam 

Rekonstruktören har fortsatt diskussioner med de största borgenärerna och företagets 
moderbolag för att hitta bästa möjliga resultat, som kan ligga till grund för beredningen av 
ett omstruktureringsförslag  Mötet för omröstning om omstruktureringsförslaget är planerat 
för antagande av Sø- og Handelsretten tisdagen den 1 september 2020, kl  10:00 

 Koncernen betraktar företaget som en fortsatt verksamhet och har under året 2019 lagt 
till 8,9 MNOK i lån från Hudya Group AS för att stödja företaget genom ovanstående 
justering under andra halvåret 2019  Koncernen har av flera strategiska, operativa och 
ekonomiska skäl motivation att fortsätta företagets drift 
 
Avsiktsförklaring med Optin Bank
I januari 2020 undertecknade Hudya en avsiktsförklaring med Optin Bank som gör det 
möjligt att relansera betalningslösningen  Genom detta avtal får Hudya tillgång till Optin 
Banks teknologi för betalningstjänster 

Utökad kreditgräns från Scandinavian Credit Fund I AB
Som det framgick av IPO-prospektet har Scandinavian Credit Fund I AB (”SCFI”) beviljat en 
kreditgräns om 15 MSEK till Hudya AB  Denna kreditgräns utökades med 35 MSEK för att 
öka förmågan för Hudya att fortsätta verksamheten på bästa möjliga sätt, även under de 
hinder som skapats av Covid-19-situationen  

Som för de flesta andra börsnoterade företag har Hudya initialt haft en mycket negativ 
utveckling av sitt aktievärde på grund av Covid-19-situationen  För att mildra risknivån har 
Hudya beviljat SCFI 10 miljoner teckningsoptioner i Hudya med ett strejkpris på 2,50 SEK  
Med detta verktyg blir SCFI en förutsägbar och långsiktig finansiell partner för Hudya, som 
stöder Hudyas tillväxtstrategi i Skandinavien 

Ny verkställande direktör
Michael Sundin var verkställande direktör för Hudya AB från 26 mars 2020 tills 26 april 2020  Han 
gick in i en ny befattning som Hudyas Chief Operations Officer från 26 april 2020  Mats Wenn-
berg blev utsedd till tillförordnad VD från och med 26 april, och han lämnade sin tjänst som 
styrelseledamot i Hudya samma dag  Wennberg har varit styrelseledamot i Hudya sedan 2018 
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Försäljning av delar av den norska telekomkundportföljen
Hudya AB-dotterbolaget, Hudya Data & Tele AS, sålde den 27 april 2020 delar av den norska 
telekomkundportföljen till den norska telekom tjänsteleverantören, eRate AS till ett pris av 
10 MNOK 

Beslut om riktad emission av aktier till långivare genom kvittning
13 april beslutade styrelsen för Hudya AB enligt bemyndigande från extra bolagsstämma 
den 16 oktober 2019 en riktad emission av 1 350 155 aktier, med avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt  Emissionen riktas till en långivare (MH Investment ApS) enligt ett 
brygglånavtal som företaget ingick i oktober 2019 för att möjliggöra konvertering av 
lånebeloppet till aktier i enlighet med brygglånavtalet  Anledningen till avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt är att långivaren enligt brygglånavtalet har rätt att moträtta sitt 
fordran på bolaget om 2,4 MSEK, bestående av huvudbelopp och upplupen ränta, efter att 
långivaren meddelat omvandling  Konverteringen är att möjliggöra nya affärsmöjligheter 
för företaget  Teckningskursen i den riktade emissionen är 1,80 SEK och ska betalas genom 
en kvittning av skuld enligt brygglånavtalet 

16 april beslutade styrelsen för Hudya AB enligt bemyndigande från extra bolagsstäm-
ma den 16 oktober 2019 en riktad emission av 4 852 188 aktier, med avvikelse från aktieä-
garnas företrädesrätt  Emissionen riktas till tre långivare (Klaus Zwisler, Jean Dühring och 
Strategic Investments A / S) enligt ett brygglånavtal som företaget ingick i oktober 2019 för 
att möjliggöra konvertering av lånebeloppet till aktier i enlighet med brygglånavtalet  
Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att långivarna enligt brygglå-
navtalet har rätt att moträtta sitt fordran på bolaget om 9,1 MSEK, bestående av huvudbe-
lopp och upplupen ränta, efter att långivarna meddelat omvandling  Konverteringen är att 
möjliggöra nya affärsmöjligheter för företaget  Teckningskursen i den riktade emissionen är 
1,88 SEK och ska betalas genom en kvittning av skuld enligt brygglånavtalet 

Covid19
Spridningen av covid-19 innebär att många företag kan komma att befinna sig i en 
finansiellt ansträngd situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt 
kraftig resultatpåverkan 

Mot bakgrund av detta arbetar styrelsen och ledningen med att identifiera kortsiktiga 
lösningar och hitta långsiktiga alternativ som är specifika för branschen  Hudya utvecklar 
för närvarande en reviderad affärsstrategi och handlingsplan för företaget och både 
långsiktiga och kortsiktiga initiativ kommer att implementeras i verksamheten för att nå 
break-even så snart som möjligt  Dessutom kommer bolaget att sträva efter att utöka 
befintliga eller nya kreditlinjer tills marknadsläget tillåter en ny kapitalökning i enlighet 
med den nya affärsplanen  Stödet från befintliga borgenärer som tillhandahåller kreditlinjer 
till Hudya säkerställer likviditetsbehov på kort sikt 

Styrelsens bedömning är att koncernen på kort sikt kan hantera den uppkomna situatio-
nen men att det är hög risk att verksamheten kommer att påverkas negativt av covid-19 
utbrottet, framför allt om de negativa effekterna i den globala ekonomin blir långsiktiga  

NOT 30  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Scandinavian Credit Fund I AB
Den 4 juni 2019 ingicks ett låneavtal mellan Bolagets dotterbolag Hudya Group AS som 
låntagare och Scandinavian Credit Fund I AB (publ) som långivare, varigenom två långfristi-
ga lån ställts ut  

Som säkerhet för lånen har vissa säkerheter ställts av Bolagets dotterbolag Aconto no AS, 
Lendr AS (nytt namn Hudya Boliglån Bankpartner AS), 120% Holding AS, Hudya Holding AB 
(nytt namn Hudya GM AB), Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson Finans AB, 
Gradé Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hybrid 
Distribution ApS och Hudya Data & Tele AS  

Dotterbolagen har ställt följande säkerheter för lånen: 
• Alla aktier i de aktuella dotterbolagen
• Fordringar under vissa koncerninterna lån
• Garantier från de aktuella dotterbolagen
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Nordic Corporate Investment A/S
Följande har ställts som säkerhet för lånet: 
• Garanti från Bolagets dotterbolag Hudya Group AS
• Pantsättning av aktier i Hybrid Distribution ApS 
• Företagshypotek i Hybrid Distribution ApS till 5 MDKK
• Pantsättning av 769 231 aktier i Hudya Group AS
• En efterställning av alla Hybrid Distribution ApS och Hudya Group AS lån 
• En överlåtelse av alla lån som Hybrid Distribution ApS beviljat Hudya Group AS

eRate
Dotterbolaget Hudya Data & Tele AS har ett klientkonto med eRate kopplat till försäljning 
av mobilabonnemang  Balansen på klientkontot 31 december 2019 är SEK 10 490  

DNB
Dotterbolaget Payr AS har ett lån till DNB på 4 MNOK miljoner kronor med följande 
säkerheter:
• Kundfordringar, 4 MNOK
• Varor, 4 MNOK
• Anläggningstillgångar, 4 MNOK

Moderbolaget har inga ställda säkerheter vid årsslut  

NOT 31  FINANSIELL OCH ÖVRIG RISKHANTERING
Majoriteten av koncernens finansiella skulder består av ordinarie lån, leverantörsskulder 
och andra skulder  Det främsta syftet med dessa finansiella åtaganden är att finansiera 
koncernens operativa verksamhet  Koncernens finansiella tillgångar består i princip av 
kundfordringar, och likvida medel som uppstår direkt från koncernens verksamhet 

Koncernen är exponerad för marknadsrisk, likviditetsrisk och kreditrisk  Koncernens 
ledning ansvarar för att hantera dessa risker  Styrelsen ger feedback och godkänner 
riktlinjer för hantering av marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk 

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument som 
kommer att variera som ett resultat av förändringar i marknadspriser  Marknadsrisk består 
av ränterisk och valutarisk  Finansiella instrument som påverkas av marknadsrisk inkluderar 
lån, inlåning, skuld och aktieinvesteringar 

Ränterisk
Ränterisk är risken för fluktuationer i framtida kassaflöden till ett finansiellt instrument som 
ett resultat av förändringar i marknadsräntor  Koncernens exponering för förändringar i 
räntor är främst relaterad till koncernens långsiktiga skuld med flytande ränta 

Ledningen med ansvar för räntehanteringen har mål om att minimera räntekostnaderna 
och samtidigt hålla volatiliteten i samband med framtida räntebetalningar på en accepta-
bel nivå  Den 31 december 2019 hade ca  85 % av företagets utestående långsiktiga skuld 
en fast ränta  Koncernen har därför en relativt låg exponering för ränterisk för de komman-
de åren och är inte signifikant utsatt för räntekänslighet 

Valutarisk
Valutarisk är risken att framtida kassaflöden fluktuerar som ett resultat av förändringar i 
valutakurser  Koncernen är exponerad för värdeförändringar på SEK i förhållande till andra 
valutor, vilket främst gäller för koncernens operativa verksamhet (t ex  när intäkter eller 
kostnader uppstår i utländsk valuta) 

Av koncernens skulder till kreditinstitut redovisas 81,9 % i SEK  Exponeringen av valuta-
risk för skulder anses därför vara låg  

Likviditetsrisk
Koncernens strategi för att hantera detta är att så långt det är möjligt säkerställa att de 
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alltid kommer att ha tillräcklig likviditet för att kunna fullgöra sina skyldigheter, både under 
normala och krävande förhållanden, och utan att medföra oacceptabla förluster eller risk 
för att skada gruppens rykte 

Tabellen nedan visar förfallanalysen av koncernens finansiella skulder baserat på avtalsenliga, 
icke-diskonterade betalningar  När en motpart har valet om när man ska betala ett belopp ingår 
skyldigheten i det tidigaste datum då verksamheten kan förväntas betala  Ekonomiska förplik-
telser där man måste återbetala på begäran ingår i kolumnen ”mindre än ett år” 

31 december 2019                       Återstående tid
(TSEK) 2020 2021 2022 2023 >2023 Summa

  
Finansiella skulder             
Skuld till kreditinstitut  32 099 30 205 12 117 97 272  171 694 
Nyttjanderättsskulder 5 469 5 065 4 464  4 553  19 551 
Räntebetalningar 12 900 11 088 9 777 4 062  37 827 
Leverantörsskulder och övriga skulder 102 050         102 050
Konvertibla skulder 56 344      56 344 
Villkorat element, förvärv 8 653      8 653 
Summa      217 515 46 358 26 358 105 887   396 119 
Varav aktiverad      204 606 35 146  16 400  101 948      358 101 
 
 
31 december 2018                         Återstående tid
(TSEK) 2020 2021 2022 2023 >2023 Summa

  
Finansiella skulder             
Skuld till kreditinstitut 43 940   8 605   3 170   7 780  63 495 
Räntebetalningar  2 929   867   360   119    4 274 
Leverantörskulder och övriga skulder  48 095        48 095 
Konvertibla skulder 21 956         21 956 
Uppskjutet element, förvärv 12 162  10 308      22 470
Villkorat element, förvärv   28 348      28 348 
Summa  129 082   48 128   3 530   7 898   188 639 
Varav aktiverad 126 153   47 261   3 170   7 780   184 365 

Övriga långfristiga skulder är:             
(TSEK)         2019 2018

  
Uppskjutet element, förvärv     0 28 348
Villkorat element, förvärv     0 10 308
Nyttjanderättsskulder (not 3)     13 519 0
Summa     13 219 38 656

 
Kreditrisk
Kreditrisk är risken att en motpart inte kommer att fullgöra sina skyldigheter relaterade till 
ett finansiellt instrument eller kontrakt, vilket leder till en ekonomisk förlust  Koncernen är 
exponerad för kreditrisk från den löpande verksamheten (främst kundfordringar) och från 
finansieringsverksamhet, inklusive insättningar i banker och finansiella institut 

Kundfordringar och kontraktsmässiga tillgångar
Gruppens inkomst kommer från tre primära källor:
• Som återförsäljare av elkraft och mobiltelefoni till privatpersoner och företag
• Som agent för partners som tillhandahåller försäkring och banktjänster 
• Som leverantör av callcentertjänster

För försäljning av elkraft övervakas utestående fordringar noggrant av affärschefen och vid 
betalningsförseningar kontaktas kunder direkt av kundtjänstavdelningen 

Intäkter från koncernens dotterbolag (försäkring och bank) faktureras varje månad till 
våra partners  Vid tvister om fakturor kommer dessa att avgöras inom nästa rapporterings-
period 
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Intäkter och kundfordringar från gruppens callcenter-verksamhet faktureras till ett antal 
företagskunder och ideella organisationer som har engagerat gruppen för att bedriva 
telemarketingaktiviteter  Eventuella förfallna belopp följs upp som en del av gruppens upp-
dragsansvarig  Avsättningar görs för förfallna fordringar baserade på åldersfördelning på 
kundfordringar på balansdagen 

Kapitalförvaltning
För kapitalförvaltningen är det primära fokuset att säkerställa att koncernen har en god 
kreditbetyg och en sund kapitalstruktur som stöder verksamheten och maximerar aktieä-
garvärdet 

NOT 32  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Koncernen har ett mycket begränsat antal transaktioner med närstående  Alla transaktioner 
utförs som en del av ordinarie verksamhet och på armlängdsvillkor  De viktigaste transak-
tionerna är följande:

2019 Försäljning till Köp från Skuld till 
(TSEK) närstående  närstående  närstående 

 

Ole-Morten Settevik (ordförande) 0 0 238

2018 Försäljning till Köp från Skuld till 
(TSEK) närstående  närstående  närstående 

 

Ole-Morten Settevik (ordförande) 0 0 537
Sarepta Holding AS, Runar Rønningen 0 0 799

Skulder till styrelsens ordförande gäller för ersättning för styrelsearvoden  
Bolaget har gemensam likviditetshantering, vilket innebär en hög grad av koncernba-

lanser mellan dotterbolagen  Totalt 178 MSEK i koncerninterna fordringar och 178 MSEK 
miljoner i koncerninterna skulder har eliminerats i koncernredovisningen per 31 december 
2019  Alla koncerninterna lån erhölls till marknadsmässiga villkor 

Internfakturering har också genomförts där kostnader har fördelas till flera bolag  Detta 
gäller bland annat för lokalhyra, förvaltning, gemensamma kostnader och korsförsäljning  
Totalt har det fakturerats internt för 2019 för 10,6 MSEK 

Moderbolaget har kortfristig fordring på 5,1 MSEK till dotterbolaget Hudya Group AS 

NOT 33  DISPOSITION AV VINST
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen avser att årligen pröva om det finns möjlighet att lämna utdelning  Styrelsen 
kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna 
utdelning  I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets 
verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, 
expansionsplaner och andra väsentliga faktorer  Med hänsyn till årets resultat och kassaflö-
de samt det omställningsarbete som pågår föreslår styrelsen årsstämman att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019  
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst      
(SEK)   2019 2018

 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:     
Övrigt tillskjutet kapital  265 941 775 0
Balanserat resultat  0 0
Årets resultat  -4 876 075 0
Summa  261 065 700 0
     
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:     
Till aktieägare utdelas  0 0
Balanseras i ny räkning  261 065 700 0
Summa  261 065 700 0

NOT 34  FINANSIELLA INSTRUMENT
Följande värderas inte till verkligt värde genom koncernens finansiella instrument: Likvida 
medel, kundfordringar, andra kortfristiga fordringar, kassakredit och banklån 

Det redovisade värdet på likvida medel och kassakredit är ungefär lika med verkligt värde 
på grund av instrumentens korta löptid  På samma sätt är det redovisade värdet på kund-
fordringar och kortfristiga fordringar nästan lika med verkligt värde eftersom de ingås under 
”normala” förhållanden 

Verkligt värde på långfristig skuld beräknas med noterade marknadspriser eller med hjälp 
av räntevillkor för skuld med liknande löptid och kreditrisk  Verkligt värde skiljer sig inte 
väsentligt från bokfört värde 

Nedan följer en översikt på koncernens finansiella instrument 
 

Finansiella instrument      
(TSEK)   2019 2018

 

Tillgångar     
Deposition  2 067 233
Kundfordringar  7 259 10 092
Likvida medel  14 575 14 026
Summa tillgångar  23 901 24 351
     
Skulder      
Skulder till kreditinstitut  171 694 63 495
Leverantörsskuld och övriga skulder  186 407 120 869
Summa  358 101 184 364

 

NOT 35 IBUBANALYS ÖVER FINANSIELLA SKULDER INKLUSIVE   
  UPPLUPEN OCH KAPITALISERAD RÄNTA

2019 Kassaflöde  Utan påverkan på kassaflöde      
    Om Konver- Ökning
  Upptagna Åter- räknings- terade vid
(TSEK) 01-01 lån betalning differens skulder förvärv Annat 12-31

 

Långfristiga skulder till kreditinstitut  19 555 187 073 (23 368) 138 1 961 4 110 (48 879) 140 590 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut  43 940 10 000   (48 429)  2 378 300  22 915  31 104 

Kortfristiga konvertibla skulder  21 956   13 325 - (397) (35 281)  29 125   27 616 56 344 

Summa finansiella skulder  85 451   210 398   (71 797) 2 119 (33 020)  33 235 1 652 228 038 
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2018 Kassaflöde  Utan påverkan på kassaflöde  
    Om Konver- Ökning
  Upptagna Åter- räknings- terade vid
(TSEK) 01-01 lån betalning differens skulder förvärv Annat 12-31

 

Långfristiga skulder till kreditinstitut  15 141   8 825 -  (62)  -  -  4 349) 19 555 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut  4 166   43 684   (6 678)  (1 582)  -   -   4 349 43 940 

Kortfristiga konvertibla skulder  -   2 740   - (818) 20 034 -  - 21 956 

Summa finansiella skulder  19 307   55 249   (6 678)  (2 462) 20 034  -   -  85 451 

 
Se noter om skulder för mer information  

NOT 36  UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
I processen för att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS har ledningen gjort 
flera subjektiva bedömningar och använt uppskattningar  Alla uppskattningar bedöms 
utifrån vad som är det mest troliga utfallet baserat på den kunskap och expertis ledningen 
har  Förändringar i viktiga antaganden kan ha betydande effekter och kan leda till betydan-
de justeringar av bokförda värden på tillgångar och skulder, eget kapital och årets resultat 

Koncernens viktigaste redovisningsbedömningar är följande:
• Nedskrivningstester och nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar
•  Verkligt värde på tillgångar och skulder i samband med förvärv
•  Uppskjutna och konditionella förpliktelser
•  Uppskjuten skatt

Nedskrivningstester och nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar
Goodwill är föremål för årliga nedskrivningstester  Nedskrivningstestet utförs på den lägsta 
kassagenererande enheten där koncernens beslutsfattare får finansiell information för 
användning vid bedömning av prestanda, nyckelindikatorer och planering och beslut när 
det gäller koncernens resurser (se not 13) 

Verkligt värde på tillgångar och skulder i samband med förvärv
Inköpspriset vid förvärv av ett företag måste allokeras till förvärvade tillgångar och skulder 
baserat på deras verkliga värden  Bolaget har engagerat externa, oberoende konsulter för 
att hjälpa till att fastställa de uppskattade verkliga värdena på förvärvade tillgångar och 
skulder  Sådana bedömningar kräver att ledningen gör betydande bedömningar när det 
gäller val av värderingsmetoder, uppskattningar och antaganden  

De förvärvade immateriella tillgångarna inkluderar kundavtal, varumärken, nyckelperso-
ner och goodwill  Kritiska uppskattningar vid bedömningar av sådana immateriella 
tillgångar inkluderar, men är inte begränsade till, uppskattade genomsnittliga kundrelatio-
ner, återstående kontraktsperioder samt ”know-how” och kompetens hos de anställda  
Ledningens uppskattningar av verkligt värde och återstående ekonomisk livslängd baseras 
på förväntade antaganden, men är föremål för inneboende osäkerhet och förutsägbarhet 
och som ett resultat kan verkliga resultat skilja sig från uppskattningarna 

Uppskjutna och konditionella förpliktelser
Koncernen har valt att finansiera förvärv delvis genom emission av aktier i företaget  Alla 
avtal regleras separat vid varje förvärv  Om ersättningen förfaller till betalning vid ett senare 
tillfälle klassificeras skulden som en konditionell förpliktelse  Uppskattningen baseras på 
ledningens bästa bedömning baserad på de senaste aktietransaktionerna 

Uppskjuten skatt
Koncernen har underskottsavdrag i både Norge och Danmark, vilket bidrar till en nettoupp-
skjuten skatteförmån  Vid bedömningen av den uppskjutna balansräkningen för skatteford-
ringar har ledningen på kort sikt bedömt möjligheterna att utnyttja den framförda förlusten 
per land med hänsyn till historiska resultat, budgetar och prognoser, affärsplaner och förvärv  

Koncernen har inte redovisat uppskjuten skattefordran i balansräkningen vid utgången 
av 2019 
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NOT 37  FORTSATT DRIFT
Moderbolagets och koncernens resultat indikerar att det föreligger en väsentlig osäkerhet 
som kan skapa tvivel om koncernens förmåga till fortsatt drift  Det är nödvändigt att säkra 
tillgång till ytterligare likviditet för att säkra koncernen genomförande av styrelsens 
beslutade strategi och affärsplan  I maj 2020 fick Hudya en avsiktsförklaring från Scandina-
vian Credit Fund I AB (”SCFI”) att de har en intention att stödja koncernen med likviditet för 
att realisera Hudyas strategi och affärsplan, under förutsättning att Hudya utvecklar en plan 
för kapitalanskaffning som godkänns av SCFI 

Mot bakgrund av det arbete som löpande pågår kring rörelsefinansiering och den 
senaste tidens utveckling i bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda att 
fortsatt utveckla affären och lyckas genomföra de uppsatta målen  Skulle finansiering inte 
erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningar för fortsatt drift inte 
föreligger  

Värdet på koncernens immateriella tillgångar inklusive goodwill samt moderbolaget vär-
de på aktier i dotterbolag är helt beroende av att koncernen kan verkställa sin strategi och 
affärsplan  

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och 
resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför 

   

   Stockholm den 4 juni 2020

   Ole Morten Settevik
   Styrelseordförande

  Ivar Sigmund Williksen   John Magne Skeisvoll Bjørnsen
   Styrelseledamot   Styrelseledamot

  Louise Kathrine Dedichen Kathryn Moore Baker Mats Tomas Wennberg 
   Styrelsesledamot Styrelseledamot VD

   Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 juni 2020 
  
   RSM Stockholm AB 

   Anneli Richardson
   Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Hudya AB (publ.), org.nr 559077-0748

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Hudya AB (publ.) för år 2019.  
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 15–64 i detta dokument. 

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 2019 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 
2019 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 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. 

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet 
om fortsatt drift  
Vi vill fästa uppmärksamheten på 
förvaltningsberättelsens avsnitt ”Likviditet och kapital” 
och avsnittet ”Framtidsutsikter” samt not 37 i 
årsredovisningen, av vilka framgår att bolaget är i behov 
av ytterligare extern finansiering. Dessa förhållanden 
tyder tillsammans med andra omständigheter som 
nämns i förvaltningsberättelsen och not 37, på att det 
finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till 
betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta 
avseende.      

Övriga upplysningar 
Revisionen av koncernredovisningen i Hudya Group AS 
för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat 
en revisionsberättelse daterad 20 september 2019 med 
omodifierade uttalanden i ”Uttalelse om revisjonen av 
årsregneskapet i Hudya Group AS”. Se årsredovisningen 
not 28, samt i förvaltningsberättelsen avseende omvänt 
förvärv. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen  
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-14 samt 68-71. I den andra 
informationen ingår en Bolagsstyrningsrapport som 
återfinns på sidorna 68-71. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för den andra 
informationen.  

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet. 

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. 

Revisionsberättelse
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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 redovisnings-
principer 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 osäkerhets-
faktor, 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 för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

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 
Hudya AB (publ.) för år 2019 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 
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Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 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 4 juni 2020 
 
RSM Stockholm AB 
 
 
 
Anneli Richardson 
Auktoriserad revisor 
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Hudya AB är ett svenskt publikt aktiebolag och 
bolagsstyrningen grundas därför på svenska 
regler och svensk lagstiftning, huvudsakligen 
aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regel-
verk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyr-
ning, bolagsordningen och andra relevanta 
regelverk  Hudya är sedan den 14 februari 2020 
noterat på Nasdaq Stockholm  Styrelsen är 
ansvarig för att löpande övervaka att koden 
efterlevs av såväl styrelsen som ledningen och 
bolaget i övrigt 

BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarnas beslutanderätt i bolaget utövas 
på bolagsstämman, som är bolagets högsta 
beslutande organ  Aktieägare som är registre-
rade i aktieboken och som anmält sig för delta-
gande har rätt att delta i stämman och rösta 
för sina aktier  De som inte har möjlighet att 
närvara personligen kan företrädas av ombud  
Årsstämma är benämningen på den årliga 
ordinarie bolagsstämman  Några av stämmans 
obligatoriska uppgifter är att fastställa koncer-
nens balans- och resultaträkning, besluta om 
vinstdisposition, ersättningsprinciper för 
ledande befattningshavare och om ansvarsfri-
het för styrelsen och VD  Årsstämman väljer 
– efter förslag från valberedningen – styrelsele-
damöter fram till slutet av nästkommande 
årsstämma 

ÅRSSTÄMMA 2020
Hudyas årsstämma för räkenskapsåret 2019 
kommer att hållas den 25 juni 2020  Informa-
tion om tid och plats, hur anmälan om 
deltagande kan ske samt hur aktieägare kan få 
ett ärende behandlat på stämman finns 
tillgänglig på bolagets hemsida hudyagroup 
com  

VALBEREDNING
Eftersom detta är det första året som ett publikt 
bolag kommer en valberedning att väljas på 
årsstämman 2020 för det kommande året  

STYRELSEN
Enligt Hudyas bolagsordning ska Bolagets 
styrelse bestå av lägst tre och högst åtta 
ledamöter  Bolagets styrelse består per dagen 
för årsredovisningen av fem ordinarie ledamöter 
valda för tiden intill slutet av årsstämman 2020  

Styrelsen består av Ole Morten Settevik, 
styrelseordförande, Ivar Williksen, Kathryn 

Moore Baker, Louise Dedichen och John 
Bjørnsen  Ingen av ledamöterna är anställd 
eller har anställningsliknande förhållande till 
koncernen eller något dotterbolag  Kathryn 
Moore Baker, Louise Dedichen och John 
Bjørnsen anses som oberoende till bolaget 
och bolagsledningen och dess större ägare  
Ole Morten Settevik anses oberoende till 
bolagets större ägare men inte till bolaget och 
bolagsledningen  

Revisorer
Revisorerna utses av aktieägarna på årsstäm-
man  Revisorerna granskar bolagets årsredovis-
ning, koncernredovisning och räkenskaper 
samt styrelsens och VDs löpande förvaltning  
RSM valdes till revisionsbolag hösten 2019  
Huvudansvarig revisor är Anneli Richardson  
Den externa revisionen utförs enligt god 
revisionssed  Revisorerna har lämnat såväl 
muntliga som skriftliga rapporter till revisions-
utskottet och styrelsen gällande revisionsupp-
draget  

Bolagsstyrning
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Enligt Hudyas bolagsordning ska Bolagets 
styrelse bestå av lägst tre och högst åtta 
ledamöter  Bolagets styrelse består per dagen 
för årsredovisningen av fem ordinarie ledamö-
ter valda för tiden intill slutet av årsstämman 
2020  Styrelseledamöterna, deras befattning 
och om de anses vara oberoende i förhållande 
till Bolaget, till Bolagets ledning och till större 
aktieägare beskrivs i tabellen nedan  

   Oberoende Oberoende
   i förhållande i förhållande
   till Bolaget till större
Namn Befattning och dess ledning aktieägare

Ole Morten Settevik Styrelseordförande Nej Ja

Ivar Williksen Styrelseledamot Nej Nej

Kathryn Moore Baker Styrelseledamot Ja Ja

Louise Dedichen Styrelseledamot Ja Ja

John Bjørnsen Styrelseledamot Ja Ja

Ole Morten Settevik
Styrelseordförande sedan 2019 (styrelseordfö-
rande för Hudya Group AS sedan 2017) 
Född: 1958 
Utbildning: B Sc  Econ och M Sc  Econ, 
Copenhagen Business School, Köpenhamn 
Andra pågående uppdrag: Styrelseordföran-
de för Beitostølen Resort AS och No Isolation 
AS  Direktör för international partner manage-
ment för Advania Iceland 
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör och 
styrelseordförande för Advania Norge AS  
Innehav i Hudya: 178 347 aktier 

Ivar Williksen
Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot 
för Hudya Group AS sedan 2019) 
Född: 1960 
Utbildning: Maritime Nautical Degree, 
Trondheim Maritime Høyskole, Trondheim  
Andra pågående uppdrag: Verkställande 
direktör och styrelseordförande för Vikna 
Holding AS  Styrelseordförande för WinWin 
Seafood ASA och Viknaslipen AS  Styrelseleda-
mot för Norsk Fisketransport AS, NTS Shipping 
AS och NTS Management AS 
Tidigare uppdrag: Koncernchef och styrelse-
ordförande för Vardia Insurance Group ASA, 
Vardia Forsikring AS, Vardia Agencies AS och 
Vardia Forsikringsagentur AS  Styrelsesledamot 
för Midt-Norsk Havbruk AS och Vardia Forsäk-
ring AB 
Innehav i Hudya: 0 aktier direkt och 3 341 747 
aktier indirekt via Vikna Holding AS 

Kathryn Moore Baker
Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot 
för Hudya Group AS sedan 2017) 
Född: 1964 
Utbildning: Bachelor of Arts, Wellesley 
College, Wellesley och M B A , Dartmouth 
College, Hanover 
Andra pågående uppdrag: Styrelseordföran-
de för Catena Media plc och Lakeside AS  
Styrelseledamot för Norges Bank, Akastor AS, 
DOF ASA och Labrida AS  
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för 
Agasti ASA och Navamedic  Styrelseledamot 
för Sevan Marine ASA 
Innehav i Hudya: 0 aktier direkt och 21 539 
aktier indirekt via Lakeside AS 

Louise Dedichen
Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot 
för Hudya Group AS sedan 2017) 
Född: 1964 
Utbildning: Militärutbildning, École de Guerre, 
Paris och Naval Academy, Bergen 
Andra pågående uppdrag: Rektor vid 
Norwegian Defense University College 
Tidigare uppdrag: -
Innehav i Hudya: -

John Bjørnsen
Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot 
för Hudya Group AS sedan 2018) 
Född: 1986 
Utbildning: M Sc , Industrial Economics and 
Technology Management, Norwegian Univer-
sity of Science and Technology (NTNU), 
Trondheim 
Andra pågående uppdrag: Partner i Pioneer 
Investor Management  Styrelseordförande för 
Demeter IT Systems i Malmö AB, Transports & 
Warehouse Services Scandinavia AB, Bidco 
2019 T AB, Pcp Bidco 2018 T AS och 1337 
Invest AS  Styrelseledamot för Tfe Group AS 
Tidigare uppdrag: Partner och rådgivare i 
Pareto Securities  Interim CFO för Hudya Group AS 
Innehav i Hudya: 38 805 aktier 

Huvudansvarig revisor
Anneli Richardson, född 1967, auktoriserad 
revisor, RSM Stockholm 

Styrelse och revisorer
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Namn Befattning Anställd sedan
 

Mats Wennberg Verkställande direktör 2020¹
Hanne Ek Chief Financial Officer 2019²
Pål Lauvrak Chief Concept Officer 2016³
Morten Kvam Chief Communications Officer 2016⁴

¹ Extern verkställande direktör för Hudya AB sedan 2020
² Anställd i Hudya Group AS
³ Anställd i Hudya Group AS
⁴ Anställd i Hudya Group AS

Mats Wennberg
Verkställande direktör sedan 2020 (styrelsele-
damot för Hudya Group AS sedan 2018) 
Född: 1958 
Utbildning: Fellow by exam D5542, Gemmo-
logical Association of Great Britain, London 
och College Credit Level, Technological 
Management, Pace University, New York 
Andra pågående uppdrag: Extern verkstäl-
lande direktör för Okeyda AB  Styrelseordföran-
de för PlayCom Game Design AB och GZ 
Gamingzone Entertainment AB  Styrelseleda-
mot för Octa Group Aktiebolag, Clair Interna-
tional AB, Funka nu AB, Corundum AB, Round 
the corner intressenter AB, Mr Orange Corpo-
rate Travel Technology AB, Great Skraggen 
Innovations AB och GLHF Entertainment AB 
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör och 
styrelseledamot för Nordiska Institutet för 
Luftkvalitet AB  Styrelseledamot för AirImage 
Aktiebolag, Yubico AB, Jetweb Europé AB och 
Wennberg Industries Consulting AB 
Innehav i Hudya: 0 aktier direkt och 270 693 
aktier indirekt via Playcom Game Design AB 
som delägare (under 50 %) 

Hanne Ek
CFO (Chief Financial Officer) för Hudya Group 
AS sedan 2019 
Född: 1981 
Utbildning: Executive MBA, BI Management 
School of Business, Oslo samt Bachelor B&A 
och Economics Pacific Lutheran University, 
Seattle 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot 
för EXP Group AS 
Tidigare uppdrag: CFO för EXP Group AS och 
Advania AS 
Innehav i Hudya: -0 aktier direct och 36 363 
aktier indirect via Ek Impact AS 

Pål Lauvrak
CCO (Chief Concept Officer) för Hudya Group 

AS sedan 2016 
Född: 1974 
Utbildning: Master of Economics and Busi-
ness Administration, Norges Handelshøyskole 
(NHH), Bergen 
Andra pågående uppdrag: Verkställande 
direktör och styrelseordförande för PLV 
Holding AS  Verkställande direktör för 120 % 
Holding AS 
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot för Hudya 
Group AS  Marketing Director, Partner & Broker 
för Vardia Norge AS 
Innehav i Hudya: 0 aktier direkt och 2 514 318 
aktier indirekt via PLV Holding AS 

Morten Kvam
CCO (Chief Communications Officer) för Hudya 
Group AS sedan 2016 
Född: 1967 
Utbildning: Advanced Management Program 
in Business, Harvard Business School, Boston 
samt Master of Economics & Business, Univer-
sità degli Studi di Parma, Parma och Universi-
dad de Zaragoza, Zaragoza 
Andra pågående uppdrag: Verkställande 
direktör och styrelseordförande för Taarnet 
Consulting AS  Styrelseledamot för 120% 
Holding AS 
Tidigare uppdrag: Generalsekreterare i 
Norvegfinans  Styrelseledamot och generalse-
kreterare för Italian-Norwegian Chambre of 
Commerce  Förste vice-chef och chef för 
affärsutveckling i Vardia Norge AS 
Innehav i Hudya: 0 aktier direkt och 2 504 858 
aktier indirekt via Taarnet Consulting AS 

Ledande befattningshavare
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Årsstämma
Årsstämma i Hudya äger rum torsdagen den 
25 juni 2020  

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska 
• Dels vara införda i den av Euroclear Sweden 

AB förda aktieboken den 18 juni 2020; 
• Dels senast den 18 juni 2020 anmäla sitt 

deltagande hos bolaget under adress: 
Hudya AB 
Attention: Bolagsstämma 
Industrigatan 4 A, S-112 46 Stockholm 
eller via e-post: ir@hudya se

Vid anmälan ska uppges namn, person-/
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, 
telefonnummer dagtid och uppgift om 
eventuella biträden samt i förekommande fall 
uppgift om ställföreträdare  Till anmälan ska 
därtill i förekommande fall bifogas fullständiga 
behörighetshandlingar såsom registreringsbe-
vis eller motsvarande 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, 
för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt 
inregistrera sina aktier i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB  Aktieägare som önskar 
sådan omregistrering måste underrätta sin 
förvaltare om detta i god tid före den 18 juni 
2020, då sådan omregistrering ska vara 
verkställd 

Utdelning
Styrelsen avser att årligen pröva om det finns 
möjlighet att lämna utdelning  Styrelsen 
kommer innan ett sådant förslag lämnas 

överväga om det finns möjlighet att lämna 
utdelning  I övervägandet kommer styrelsen 
att beakta flera faktorer, bland annat bolagets 
verksamhet, rörelseresultat och finansiella 
ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbe-
hov, expansionsplaner och andra väsentliga 
faktorer  

Med hänsyn till årets resultat och kassaflöde 
samt de fortsatta utmaningar och möjligheter 
bolaget står inför föreslår styrelsen för årsstäm-
man att ingen utdelning lämnas för räken-
skapsåret 2019  

Kommande informationstillfällen

  Datum
 

Årsredovisning 2019 4 juni 2020
Årsstämma 25 juni 2020
Halvårsrapport 28 augusti 2020

Information till aktieägarna


