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Människans 
önskan om bra 

berättelser  

Aktiv M&A  
strategi 

2005 2018 

2005 
Jonas Tellander  
&Jon Hauksson  

grundar 
Storytel! 

 

Innovativ  
teknologi 

Smartphone  
penetrationen 

tar fart 

Normalisering av 
abonnemangs-

tjänster 

Print publishing 
	  

Internationell expansion	  

Digital publishing 
	   

Digital abonnemangstjänst för ljudböcker 
	  

2008 
Deltar i och 

säkrar 
finansiering 

genom SVT:s 
”Draknästet” 

2011 
Första ljudboken 

produceras 
inhouse 

2014 
Rubinstein Audio 

förvärvas och 
innehåll börjar 
skapas utanför 

Sverige 

2015 
Massolit 

Förlagsgrupp AB 
förvärvas – 

Storytel ger ut 
fysiska böcker 

2016 
Norstedts 

Förlagsgrupp AB 
och Mofibo i 

Danmark 
förvärvas 

2017 
Accelererad 
internationell 
expansion. 

People’s Press 
förvärvas.  
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Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet 
Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumär-
kena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, 
Polen, Ryssland, Indien, Spanien och Island. 

I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som 
främst bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). 
Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, 
Telegram och danska People ś Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B. Wahlströms 
(Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

Storytel AB (publ) är Sveriges enda noterade bolag inom bokbranschen. 
Under 2017 har stort fokus legat på internationell expansion och Storytel har 
lanserats på tre nya marknader, samtidigt som fler länder ligger i startgroparna.

Om Storytel
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UNDER ÅRET VÄXTE våra globala 
streamingintäkter med 48% till 730 
Mkr. Vår globala abonnentstock 
växte med 48% till totalt 533 400 
abonnenter i genomsnitt i kv4. 
Sammantaget konsumerade våra 
lyssnare 136 miljoner timmar ljud-
böcker under 2017, varav 37 miljoner 
timmar var våra egna produktioner, 
upp från 28 miljoner timmar 2016. 
Andelen streamingintäkter i utlandet 
ökade under året från 38% till 44%. 
Vi lanserade tre nya länder och förbe-
redde lansering på ytterligare sex 
marknader. Norstedts Förlagsgrupp 
AB gjorde ännu ett bra år med god 
lönsamhet. I oktober gjorde vi en 
kapitalanskaffning på drygt 200 Mkr 
och hade vid årets utgång god solidi-
tet på 36% samt en kassa på 250 Mkr. 

God lönsamhet under tillväxt i 
Sverige och Danmark
På den svenska marknaden har ett 
antal streamingtjänster för böcker 
lanserats de senaste åren. Storytel 
Sverige växer trots det stadigt med 
drygt 60 000 abonnenter årligen och 
vår prognos är samma absoluta till-
växt i Sverige även under 2018. Det 
motsvarar cirka 20% tillväxttakt på en 
relativt mogen marknad, vilket visar 

potentialen i den digitala boken. 
Den svenska bokmarknaden 

(inklusive fysiska böcker) har de 
senaste åren fått ett uppsving tack 
vare Storytel och andra streaming-
tjänster och växte under 2017 totalt 
med 4,2%. Streaming-segmentet i 
Sverige inom böcker växte under 
2017 med 50% till 509 Mkr, varav 

Danmark är fortsatt tvåsiffrig tillväxt 
och att samtidigt höja rörelsemar-
ginalen mot 15%. Under nuvarande 
regelverk (K3) kostnadsförs samtliga 
kostnader kopplat till produktion av 
ljudböcker direkt. Om vi skulle akti-
vera kostnaderna skulle rörelsemar-
ginalen idag vara högre. 

Ökande intresse för ljudböcker  
världen över
Vårt expansionsteam har bråda dagar 
och de befinner sig i det närmaste 
kontinuerligt i olika delar av värl-
den och förbereder Storytel för nya 
lokala lanseringar. 
De senaste åren har ljudboken 
utvecklats till det format som 
bokbranschen i de flesta länder 
sätter störst tilltro till för framtida till-
växt. Sverige och USA har i särklass 
högst försäljning per capita och 
framhålls på mässor och konferen-
ser som förebilder på ljudbokssidan. 
Därifrån har Storytel och Amazon-
ägda Audible nu klivit fram som de 
två ledande ljudboksbolagen med 
globala ambitioner. 

Vi ser nu ett fönster där Storytel 
har en möjlighet att ta ledartröjan 
på många marknader och vi jobbar 
därför systematiskt och offensivt 

VD har ordet

»Tillsammans ska  
vi skapa världens  
bästa arbetsgivare, 
företag, boktjänst och  
samarbetspartner.«

Storytel omsatte 429 Mkr (vilket 
motsvarar 84% marknadsandel). Den 
totala omsättningen för digitala abon-
nemangstjänster för böcker ökade 
under 2017 med ca 170 Mkr, och 
Storytel stod för 106 Mkr av 
ökningen.  

I vår totala svenska och danska 
verksamhet (inkl. Print Publishing) 
växte försäljningen 2017 organiskt 
med 11% till cirka 1 070 Mkr och med 
en rörelsemarginal före avskrivningar 
på cirka 9%. Målet för Sverige och 
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med vår geografiska och språkliga 
expansion. När vi etablerar oss på 
en marknad inleder vi alltid med att 
utveckla och bygga upp vårt lokala 
innehåll och säkerställer att våra 
kampanjkunder konverterar till lojala 
betalande kunder. Först därefter 
börjar vi investera i varumärkesupp-
byggnaden. Det här är en process vi 
har utvecklat och som vi förfinar för 
varje ny marknad vi etablerar oss på. 
Etableringsprocessen tar allt från 
6-18 månader beroende på de speci-
fika förutsättningar som finns på just 
den marknaden. Vi gör alltid omfat-
tande analysarbete och förstudier 
innan vi beslutar att gå in på en mark-
nad.

För ett år sedan fanns Storytel på 6 
marknader (Sverige, Danmark, 
Norge, Finland, Holland och Polen) 
och sedan dess har vi lanserat tjäns-
ten på ytterligare 4 marknader 
(Island, Ryssland, Spanien och Indien). 
Under 2018 räknar vi med att lägga 
till ytterligare 5 marknader. Utanför 
Sverige är det i Danmark, Norge och 
Holland vi har funnits längst. 
Följdaktligen står de marknaderna 

för merparten av vår utlandsförsälj-
ning idag. Inom några år är vår 
förväntan att resterande 6 markna-
der vi finns på idag ska stå för en 
ansenlig del av våra 
streamingintäkter.

Våra globala team möjliggör  
expansionen
I juni 2017 flyttade Storytel sitt 
huvudkontor till Norstedtshuset på 
Riddarholmen i Stockholm. Samtidigt 
flyttade vår danska personal till 
People's Press kontor i Köpenhamn. 
Dessa två flyttar kan man säga blev 
startskottet för uppbyggnaden av vår 
globala organisation, som sedan i 
somras har dubblats i storlek till cirka 
100 personer. Vi har skapat en 
kompetent ledningsgrupp som leder 
dedikerade globala team inom mark-
nad, innehåll, publishing, utveckling, 
personal, expansion, ekonomi och 
intelligence. De globala teamens 
uppgift är att stötta våra väl samman-
satta landsteam runtom i världen, så 
att de kan lyckas med sin lokala affär. 
Vår isländska landschef sammanfat-
tade känslan väl: "De globala teamen 

är så bra att det känns som att vara 
inlindad i bomull". 

Storytel har under året blivit 
en mer välkänd och attraktiv 
arbetsgivare vilket märks på den 
enorma mängd ansökningar vi nu får 
från personer som vill bli del av vårt 

team. Det känns fantastiskt bra med 
tanke på att vi räknar med att skala upp 
vår globala organisation i Stockholm 
och Köpenhamn under de närmaste 
åren. Under året startade vi även upp 
ett management trainee program 
för att säkra rekryteringar från de 
nordiska handels- och tekniska högsko-
lorna. Vi siktar på att Storytel inom 
några år ska vara en av Sveriges bästa 
arbetsplatser och fortsätta attrahera 
talanger till alla våra verksamhetsom-
råden. 

Efter fem tunga 
uppstartsår har 
Storytel gått från 
klarhet till klarhet.
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Print Publishing
Norstedts Förlagsgrupp AB hade 
2017 ännu ett fantastiskt år där man 
fortsatte skörda framgångar med 
Elena Ferrantes Neapel-kvartett, 
samt lanserade den femte boken om 
Lisbeth Salander, skriven av David 
Lagercrantz. Precis före jul vann 
Norstedts-författaren Johannes 
Anyuru Augustpriset för sin bok "De 
kommer att drunkna i sina mödrars 
tårar" vilket skapade en fin julförsälj-
ning. 

Barn & ungdoms-förlaget 
Rabén & Sjögren genererade ett 
mycket fint resultat vilket bidrog till 
rörelsevinsten på cirka 32 Mkr för 
förlagsgruppen. Den digitala försälj-
ningen bidrog även starkt till resultat-
lyftet där ljudboken dominerar och 
nu står för 12% av förlagets intäkter. 
För 2018 är målsättningen inom Print 
Publishing (Norstedts Förlagsgrupp 
och People's Press) stabila intäkter på 
cirka 500 Mkr med en rörelsemarginal 
på 6-8%.

»Vi har en fantastisk 
organisation med 
synnerligen talang-
fulla medarbetare som 
brinner för Storytel 
och är stolta över att 
vara en del av den 
revolution vi har 
påbörjat i bok-
branschen.« 
Utsikter för 2018
Det är nu 13 år sedan jag startade 
Storytel tillsammans med Jon 
Hauksson. Efter fem tunga 
uppstartsår har Storytel gått från 
klarhet till klarhet. Vi har i styrelsen 

och ledningen fattat många stora 
beslut, exempelvis förvärven av 
Norstedts och Mofibo, som har skapat 
oss en marknadsledande position i 
Sverige och Danmark med god 
lönsamhet. Vi har en fantastisk orga-
nisation med synnerligen talangfulla 
medarbetare som brinner för Storytel 
och är stolta över att vara en del av 
den revolution vi har påbörjat i 
bokbranschen. 

Det som driver mig och många med 
mig på Storytel är att bygga saker, 
oavsett om det gäller att utveckla 
kundupplevelsen, tillgängliggöra den 
digitala boken, innehållsutbudet, orga-
nisationen eller affären. Känslan när 
en idé föds och att göra verklighet av 
den. Tillsammans ska vi skapa värl-
dens bästa arbetsgivare, företag, 
boktjänst och samarbetspartner.

 

Jonas Tellander
VD
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Storytel i siffror 

…miljoner timmar av 
ljudböcker med…

…tusen betalande abonnenter som i 
genomsnitt under kvartal 4 lyssnade på…

Lanserat på 10 marknader

SVERIGE

DANMARK

NORGE

Mognande

NEDERLÄNDERNA 

POLEN 

FINLAND

RYSSLAND

SPANIEN

INDIEN

Uppskalning

ISLAND

BULGARIEN

FÖRENADE 

ARABEMIRATEN

ITALIEN

TURKIET

Förberedande

…kundnöjdhet…
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Fördelning av  
abonnenters  

lyssnande 2017

Fördelning av  
intäkter 2017

Fördelning av  
streamingintäkter 

2017

Sverige 
59%

Internatio-
nellt
 41%

Externt material 
73%

Internt 
material 27%

Streaming
57%

Förlags-
verksamhet

43%
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Aktien och ägarstruktur

Analysbevakning:
ABG Sundal Collier, Derek Laliberté, 
Pareto Securities, Stefan Wård.

Största aktieägarna (2017-12-31)

Utveckling aktiekurs och market cap
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Styrelse

RUSTAN PANDAY  
Styrelseordförande sedan 2010
Född: 1969
Utbildning: Gymnasieekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordfö-
rande, Four Potenials AB och Brf 
Harpan 38. Ett flertal styrelseupp-
drag inom koncernen. Privat ägar-
bolag, Jehangir AB
Bakgrund: Entreprenör. Grundare 
Mediaplanet AB
Aktieinnehav i bolaget 2 227 908

JONAS TELLANDER
Styrelseledamot sedan 2006 
Född: 1970
Utbildning: Civ.Ing Kemiteknik, 
Lunds Tekniska Högskola. MBA  
INSEAD
Övriga uppdrag: Insplanet AB 
(publ), ett flertal dotterbolag inom 
koncernen samt Tellander Holding 
AB
Bakgrund: Head of global licensing 
Roche
Aktieinnehav i bolaget: 5 000 000

STEFAN TEGENFALK
Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1965
Utbildning: Tele-Tekniskt gymna-
sium
Övriga uppdrag: Styrelseledamot  
i Waystream Holding AB (publ)
Bakgrund: Grundare av Massolit 
förlagsgrupp
Aktieinnehav i bolaget: 343 701  

JONAS SJÖGREN
Styrelseledamot sedan 2015 
Född: 1966
Utbildning: Civilingenjör i elektro-
teknik från Chalmers Tekniska Hög-
skola, Leg. Läkare från Sahlgrenska 
Akademin och MBA från INSEAD
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag 
CMC SPV of 3 April 2017 AB, Alliga-
tor Bioscience AB, styrelsesupple-
ant i Exceca Allocation AB och De-
libr AB
Bakgrund: Ericsson 1991-2003 Sys-
temingenjör, Produktledare inom 
mobilt internet, investeringsansva-
rig Excea sedan 2004 
Aktieinnehav i bolaget: 11 692 423 
via närstående bolag Roxette Photo 
NV

INGRID BOJNER
Styrelseledamot sedan 2016 
Född: 1973
Utbildning: Civilekonom Handels-
högskolan i Stockholm, MBA  
courses UCLA.
Övriga uppdrag: Carnegie Invest-
ment Bank, Movestic, Celemi  
International, Ordförande i New  
Republic PR, Ordförande i  
Bambuser (publ), Swema
Bakgrund: Vice VD SSE Exed, Vice 
President Sales TeliaSonera,  
Associate Partner McKinsey & 
Company
Aktieinnehav i bolaget: 9 671 

 
 
 
 
 
 
 
 

NILS JANSE
Styrelseledamot sedan 2013 
Född: 1981
Utbildning: Civilingenjör, Industriell 
ekonomi, KTH
Övriga uppdrag: Ordförande Delibr
Bakgrund: VD och grundare  
Delibr, Engagement manager  
McKinsey 
Aktieinnehav i bolaget: 71 374

KARIN ALEXANDERSSON
Styrelseledamot (arbetstagar- 
representant) sedan 2015 
Född: 1973  
Utbildning: Fil kand litteratur- 
vetenskap Stockholms Universitet, 
juridik, dipl bolagsstyrelseledamot 
(PTK).
Övriga uppdrag: Flertal uppdrag i 
föreningsstyrelser.
Bakgrund: I bokbranschen sedan 
1999, anställd i nuvarande Storytel-
koncernen sedan 2013.
Aktieinnehav i bolaget: –
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JONAS TELLANDER
Befattning: VD och grundare av 
Storytel
Född: 1970
Utbildning: Civ.Ing Kemiteknik, 
Lunds Tekniska Högskola. MBA  
INSEAD
Övriga uppdrag: Insplanet AB (publ) 
samt ett flertal dotterbolag inom 
koncernen samt Tellander Holding 
AB
Bakgrund: Head of global licensing, 
Roche.
Aktieinnehav i bolaget: 5 000 000

SOFIE ZETTERGREN
Befattning: CFO
Född: 1986
Utbildning: Civilekonom Uppsala 
Universitet, Singapore Management 
University
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
bolag inom Storytel koncernen
Bakgrund: Revision EY, CFO på  
Storytel sedan 2013
Aktieinnehav i bolaget: 33 520

Ledning
MÄRTA LANGÉEN
Befattning: COO
Född: 1983
Utbildning: Examen i Förlagskun-
skap, litteratur och språk
Övriga uppdrag: –
Bakgrund: Tidigare bakgrund in om 
förlag och bokhandel i Stockholm. 
Storytel sedan 2011
Aktieinnehav i bolaget: 25 561

DANIEL BODNÉR
Befattning: CTO
Född: 1984
Utbildning: MSc (Computer Science)
Övriga uppdrag: –
Bakgrund: Software Developer, 
Software Architect, Team Lead
Aktieinnehav i bolaget: 18 250

MORTEN QVIST STRUNGE
Befattning: CCO
Född: 1986
Utbildning: HHX Hillerød (business 
school)
Övriga uppdrag: Styrelseledamot  
Investru ApS, Winefamly ApS,  
Goodiebox ApS, Son of a tailor ApS, 
Ejendomsmægler Adam Schnack 
A/S, Blendle, Next advertising ApS 
och inom Storytel koncernen  
(Mofibo books app, Peoples Press 
A/S)
Bakgrund: CEO Onefone,  
CEO Mofibo, CCO Storytel
Aktieinnehav i bolaget: 747 640

STEFAN TEGENFALK
Befattning: Head of Expansion
Född: 1965
Utbildning: Tele-Tekniskt  
gymnasium.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
Waystream Holding AB (publ)
Bakgrund: Grundare av Massolit 
förlagsgrupp
Aktieinnehav i bolaget: 343 701

MARTIN JONASSEN
Befattning: Head of Intelligence
Född: 1977
Utbildning: MsC-Business adminis-
tration and Economic marketing.
Övriga uppdrag: –
Bakgrund: 12 års erfarenhet inom 
Data management, Modeling och BI 
i olika roller och branscher.
Aktieinnehav i bolaget: 2000

RICKARD HENLEY
Befattning: Head of Storytel  
Publishing
Född: 1974
Utbildning: Fil. Kand litteratur- 
vetenskap, Poppius journalist- 
utbildning
Övriga uppdrag: –
Bakgrund: Journalist och produ-
cent. Digitalchef Norstedts, chef 
och ansvarig utgivare TV4 Nya  
medier, digital chef och ansvarig  
utgivare Utbildningsradion,  
interimschef LRF Medias digitala 
plattformar, redaktionschef Allt om 
Stockholm
Aktieinnehav i bolaget: –
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Styrelsen och verkställande direktören för Storytel AB (publ) får härmed avge års-

redovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, samtliga redovisade belopp 
är i Tkr, om ej annat anges. 
 

Förvaltningsberättelse
 

Information om verksamheten
Storytel AB (publ) är moderbolag för flertalet bolag som bedriver verksamhet 
inom två affärsområden, Streaming och Publishing. Storytel AB (publ) är den 
svenska bokbranschens enda noterade bolag. Bolaget är noterat på Aktietorget.
 

Viktiga förhållanden 
Inom affärsområdet Streaming, där Storytel AG är moderbolag, erbjuds en abon-

nemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget 
i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien och 
Indien och sedan kvartal 1 2018 även på Island. 

I Danmark finns även varumärket Mofibo. Inom affärsområdet Streaming ingår 
även ljudboksutgivning som främst bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) 
och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing, finns bokförlagen 
Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, danska People's Press (vuxen), Rabén & 
Sjögren och B. Wahlströms (barn & ungdom) samt Norstedts Kartor.
 

Storytel AB (publ) är också moderbolag till Massolit Förlag AB och Omega Film AB, 
som båda är vilande bolag. 

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I februari 2017 förvärvade koncernbolaget Storyside AB Kontentan Förlag AB. 
Förvärvet var ett led i Storytels satsning på lättillgänglig facklitteratur i det kortare 
formatet. 

I mars 2017 ingick Storytel AB (publ) avtal om förvärv av förlaget People's Press 
i Danmark. Förvärvet var strukturerat som ett förvärv av 100 % av aktierna i 
det danska bolaget ArtPeople A/S (under namnändring till People's Press A/S). 
Köpeskillingen uppgick till 75 MDKK (ca 97 MSEK) på skuldfri basis. Storytel AB 
(publ) tillträdde förvärvet i april 2017.
 

Under våren lanserades även Storyteltjänsten i Ryssland med inledningsvis 1 500 
ljudböcker med fokus på underhållningslitteratur. 
 

I april gjordes ett mindre förvärv genom koncernbolaget Storyside AB av Telegram 
Bokförlag.

 

Årsstämma hölls den 12 maj 2017. Jonas Tellander, Nils Janse, Jonas Sjögren, 
Stefan Tegenfalk, Ingrid Bojner och Rustan Panday (Ordförande) omvaldes till sty-

relseledamöter. Karin Alexandersson är arbetstagarrepresentant i styrelsen. Det 
beslutades bl.a. att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid 
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller kon-

vertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning fick ske kontant, genom apport 
eller kvittning och bemyndigandet fick utnyttjas för utspädning om maximalt 10 % 
av bolagets aktiekapital.
 

I september genomförde Storytel AB (publ) en riktad nyemission om 3 miljoner aktier 
som tillförde bolaget 202,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Ett 40-tal svens-

ka och internationella institutioner tecknade sig i den riktade emissionen, bland andra 
Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Syftet med emissionen var att tillföra 
Storytelkoncernen kapital för att tillgodose bolagets expansiva strategi innebärande 
accelererande investeringar i geografisk expansion och förvärv.
 

Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen avtal om förvärv av samtliga 
aktier i D&D Factory, bolaget bakom Audioknigi, Bulgariens ledande ljudboks-

tjänst. Initial köpeskilling var baserad på skuldfri basis och erlades kontant med 

100 kEUR vid tillträdesdagen, en performance-baserad tilläggsköpeskilling kan 
tillkomma efter 24 månader från tillträdesdagen baserad på bland annat antalet 
producerade ljudböcker. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till maximalt 100 kEUR 
och kan betalas kontant eller med i aktier i Storytel. 

Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen även avtal om förvärv av samt-
liga aktier i Seslenenkitap, Turkiets ledande ljudbokstjänst. Den initiala köpeskil-
lingen erlades med 170 kEUR kontant och därefter kan en tilläggsköpeskilling 
tillkomma. Tilläggsköpeskillingen kan betalas kontant eller med i aktier i Storytel. 
Tilläggsköpeskillingen grundas på en performance-baserad earn-out modell som 

är kopplad till antalet fullt betalande abonnenter av tjänsten under en årlig mätpe-

riod under de första 36 månaderna från dagen för tillträdet.
 

Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen slutligen avtal om förvärv av samt-
liga aktier i Skynjun, Islands ledande ljudboksförlag och nätåterförsäljare av ljud-
böcker. Den initiala köpeskillingen var baserad på skuldfri basis och betalades med 
aktier i Storytel. Priset för aktierna i Storytel bestämdes utifrån en genomsnittlig 
volymvägd kurs de senast 30 handelsdagarna före tillträdet. Efter utgången av 2019 
kan en tilläggsköpeskilling utgå enligt en performance-baserad earn-out modell 
räknat  på EBITDA-resultat. Köpeskillingen i sin helhet beräknas till cirka 200 kEUR.
 

Den 10 oktober lanserades Storyteltjänsten i Spanien med inledningsvis drygt 
500 spanska titlar och 35 000 engelska ljudböcker.
 

I november lanserades även Storyteltjänsten i Indien med drygt 500 titlar på de 
lokala språken marati och hindi samt engelska.
 

Under hösten har förberedelser påbörjats inför lansering i Förenade Arabemiraten 
och Italien.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 20 februari 2018 lanserades Storytel tjänsten på Island, Storytels tionde 
marknad. 

 

Inga övriga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret eller efter dess utgång. 
 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Storytelkoncernen kommer fortsätta att investera i internationell expansion. 
I många fall kan Storytel komma att gå in på ej utvecklade ljudboksmarknader vilket 
kan innebära en risk att det tar längre tid än väntat att bygga nya beteendemönster 
och få kunderna att börja lyssna på ljudböcker. 
 

Verksamheten skall växa i framtiden, både organiskt och via förvärv. I takt med att 
verksamheten växer behöver Storytel försäkra sig om att hela tiden ha effektiva 
planerings- och ledningsprocesser på plats för att kunna hantera tillväxten. 
 

Möjligheter till fortsatt drift
Storytel AB (publ) visade under 2017 ett negativt resultat. Förlusten var i enlighet 
med budget och prognoser och var hänförlig till de stora investeringar som gjorts 
i bolagets internationella verksamhet, där det normalt sätt tar några år innan bola-

gen börjar generera vinster. Storytel AB (publ) fanns under 2017 på nio marknader. 
Storytel AB (publ) är noterat på Aktietorget och bedömer därför att det finns kapi-
tal att tillgå via kapitalmarknaden, eller via bankfinansiering. Inget hot mot koncer-
nens fortlevnad bedöms således föreligga.

 

Åtaganden inom koncernen
Storytel AB (publ) har gentemot PRI (Pension egen regi) ställt en säkerhet om 20 
MSEK, i form av medel på ett spärrat konto. Storytel AB (publ) har vidare gått i bor-
gen för Norstedts Förlagsgrupp AB. Säkerheten och moderbolagsborgen är hän-

förlig till det pensionsåtagande som Norstedts Förlagsgrupp har till sina anställda 
vars tryggandeform är en pensionsstiftelse.
 

Aktien
Slutkursen per sista handelsdag 29 december 2017 var SEK 67,5. Det var ingen 
handel i aktien 30-31 december 2017. Aktiekursen handlades under verksamhets-

året som lägst till SEK 44,9 och som högst SEK 84,0. Genomsnittliga kursen under 
verksamhetsåret var SEK 70,1. I genomsnitt handlades 66 689 aktier per dag och 
som mest 661 718 aktier på en enskild dag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Koncernen 2017 Koncernen 2016

Antalet aktier vid årets slut 51 516 672 47 847 183

Varav A-aktier 635 635

Resultat per aktie, efter skatt, kr -1,40 0,51

Största aktieägarna 2017-12-31 A-aktier B-aktier Andel % Röster %

Roxette Photo NV 11 692 423 22,70 % 22,70 %

Jonas Tellander 5 000 000 9,71 % 9,71 %

Annamaria Tellander 3 292 264 6,39 % 6,39 %

Swedbank Robur Fonder 3 195 932 6,20 % 6,20 %

Handelsbanken Fonder 3 193 000 6,00 % 6,00 %

Övriga 635 25 143  053 49,01 % 49,01 %

635 51 516 672 100 % 100 %

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr)
Koncernen 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 1 170 861 743 900 298 600 142 545

Resultat efter finanisiella poster -82 964 20 547 14 955 14 936

Rörelsemarginal (%) -5,72 3,43 1,12 10,66

Eget kapital 343 573 172 472 7 808 9 320

Avkastning på eget kapital (%) -24,15 11,91 191,54 160,26

Soliditet (%) 36,2 23,8 4,8 15,0

Balansomslutning 949 421 724 293 162 033 62 151

Antal anställda 309 164 56 24

Moderbolaget 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 2 685 1 606 1 201 1 230

Resultat efter finanisiella poster 2 242 -4 768 12 306 -3 035

Soliditet (%) 90,5 90,4 96,6 48,4

Eget kapital 973 778 734 383 595 770 20 378

Balansomslutning 1 075 762 812 512 616 932 42 078

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Ansamlad förlust -13 556 577

Överkursfond 950 278 987

Årets vinst 3 742 009

940 464 419

Disponeras så att i ny räkning överföres 940 464 419

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

AKTIEN
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Tkr Not 2017-01-01 2016-01-01

1 -2017-12-31 -2016-12-31

Nettoomsättning 2 1 170 861 743 901

Förändring varulager under tillverkning -1 049 -5 510

Andelar i intresseföretags resultat 0 -951

Övriga rörelseintäkter 3 29 401 13 555

1 199 213 750 995

Rörelsens kostnader  

Handelsvaror -692 576 -431 937

Övriga externa kostnader 4, 5 -308 022 -147 048

Personalkostnader 6 -207 378 -115 426

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  

immateriella anläggningstillgångar 
-55 659 -28 186

Omvärdering av tidigare ägd andel 0 -648

Övriga rörelsekostnader -2 524 -2 250

-1 266 159 -725 495

Rörelseresultat -66 946 25 500

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag -29 755

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som  
är anläggningstillgångar 

0 -269

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 3 647 1 506

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -19 635 -6 943

-16 017 -4 951

Resultat efter finansiella poster -82 963 20 549

 

Resultat före skatt -82 963 20 549

Skatt på årets resultat 9 -1 271 -8 489

Uppskjuten skatt 9 12 104 11 425

Övriga skatter -8 0

Årets resultat -72 138 23 484

Moderbolagets andel av årets resultat -72 138 23 484
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter och liknande arbeten 10 43 367 54 752

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 11 109 351 86 275

Hyresrätter och liknande rättigheter 12 1 091 80

Goodwill 13 149 522 93 872

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 14 1 062 1 221

304 393 236 200

Materiella anläggningstillgångar  

Inventarier, verktyg och installationer 15 3 588 2 717

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  materiella  
anläggningstillgångar 0 118

3 588 2 835

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i intresseföretag 16, 17 2 029 10 648

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 254 348

Uppskjuten skattefordran 19 14 635 14 166

Andra långfristiga fordringar 20 7 228 7 237

24 146 32 399

Summa anläggningstillgångar 332 127 271 434

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Varor under tillverkning 347 1 396

Färdiga varor och handelsvaror 52 418 54 040

Pågående arbete för annans räkning 11 109 10 035

Förskott till leverantörer 1 757 0

65 631 65 471

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 158 490 138 149

Fordringar hos intresseföretag 4 220 4 197

Aktuella skattefordringar 11 304 2 897

Övriga fordringar 12 320 23 199

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 114 355 89 385

300 689 257 827

Kortfristiga placeringar  

Övriga kortfristiga placeringar 1 842 0

Kassa och bank 22 249 132 129 561

Summa omsättningstillgångar 617 294 452 859

SUMMA TILLGÅNGAR 949 421 724 293
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 25 759 23 924

Övrigt tillskjutet kapital 370 699 136 881

Reserver 10 581 2 995

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -63 466 8 672

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 343 573 172 472

Summa eget kapital 343 573 172 472

 

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 23 30 729 31 512

Övriga avsättningar 24 31 163 23 117

61 892 54 629

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut - långfristiga 25, 26 127 962 151 268

Övriga skulder - långfristiga 0 3 893

127 962 155 161

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 45 887 41 225

Förskott från kunder 2 291 1 365

Leverantörsskulder 97 067 75 734

Fakturerad ej upparbetad intäkt 0 1 315

Skulder till intresseföretag 0 2 100

Aktuella skatteskulder 588 1 603

Övriga skulder - kortfristiga 42 777 44 267

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 227 384 174 422

415 994 342 031

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 949 421 724 293
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Tkr Aktiekapital Övrigt  

tillskjutet  
kapital

Reserver/CTA Annat eget  
kapital inklusive 

årets resultat

Totalt

Utgående eget kapital  
2015-12-31

21 909 0 -264 -13 836 7 808

Nyemission 2 015 139 630 0 0 141 645

Årets omräkningsdifferens 0 0 3 260 0 3 260

Omvärderingsresultat intresseföretag 0 0 0 -976 -976

Emissionskostnader 0 -2 749 0 0 -2 749

Årets resultat 0 0 0 23 484 23 484

Utgående eget kapital  
2016-12-31

23 924 136 881 2 996 8 672 172 472

Nyemission 1 835 239 462 0 0 241 297

Årets omräkningsdifferens 0 0 7 586 0 7 586

Omvärderingsresultat intresseföretag 0 0 0 0 0

Emissionskostnader 0 -5 644 0 0 -5 644

Årets resultat 0 0 0 -72 138 -72 138

Utgående eget kapital  
2017-12-31

25 759 370 699 10 582 -63 466 343 573
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Tkr Not 2017-01-01 2016-01-01

1 -2017-12-31 -2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -82 963 20 549

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 28 61 479 31 601

Betald skatt -10 660 -1 481

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-32 144 50 669

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten 20 088 15 333

Förändring kundfordringar -6 826 -41 060

Förändring av kortfristiga fordringar -4 970 17 435

Förändring leverantörsskulder 12 903 -24 153

Förändring av kortfristiga skulder 22 983 34 978

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 034 53 202

 

Investeringsverksamheten  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -6 735 -6 274

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 060 -452

Förvärv av dotterföretag 29 -64 100 -203 617

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 876 -455

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6 905 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -66 867 -210 798

 

Finansieringsverksamheten  

Nyemission 196 852 118 896

Upptagna lån 22 230 170 727

Amortering av lån -43 054 -43 507

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 176 028 246 116

 

Årets kassaflöde 121 196 88 519

 

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 129 561 41 495

Kursdifferens i likvida medel

Kursdifferens i likvida medel -1 625 -453

Likvida medel vid årets slut 249 132 129 561
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Tkr Not 2017-01-01 2016-01-01

1 -2017-12-31 -2016-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 685 1 606

Övriga rörelseintäkter 63 51

2 748 1 657

Rörelsens kostnader  

Övriga externa kostnader 4, 5 -2 666 -2 943

Personalkostnader 6 -3 387 -1 783

-6 053 -4 726

Rörelseresultat 30 -3 305 -3 069

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 9 500 0

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 0 -269

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 760 255

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -4 713 -1 685

5 547 -1 699

Resultat efter finansiella poster 2 242 -4 768

Bokslutsdispositioner 31 0 4 485

Resultat före skatt 2 242 -283

Skatt på årets resultat 1 500 0

Årets resultat 3 742 -283

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 32, 33, 34 867 119 752 659

Uppskjuten skattefordran 1 500 0

868 619 752 659

Summa anläggningstillgångar 868 619 752 659

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernbolag 95 826 26 189

Övriga fordringar 67 28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 81 270

95 974 26 487

Kassa och bank 111 169 33 366

Summa omsättningstillgångar 207 143 59 853

SUMMA TILLGÅNGAR 1 075 762 812 512
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 35, 36

Bundet eget kapital

Aktiekapital 25 759 23 924

Reservfond 7 555 7 555

33 314 31 478

Fritt eget kapital

Överkursfond 950 279 710 817

Balanserade vinstmedel -13 557 -7 629

Årets resultat 3 742 -283

940 464 702 905

Summa eget kapital 973 778 734 383

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25, 26 81 000 65 280

Summa långfristiga skulder 81 000 65 280

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 000 11 320

Leverantörsskulder 13 814

Aktuella skatteskulder 112 60

Övriga skulder - kortfristiga 167 20

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 692 635

Summa kortfristiga skulder 20 984 12 849

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 075 762 812 512

EGET KAPITAL
Tkr Aktiekapital Reservfond Överkurs- 

fond
Balanserat  

resultat
Årets resultat Totalt

Utgående eget kapital  
2015-12-31

21 909 7 555 571 186 -4 272 -608 595 771

Nyemission 2 015 0 139 630 0 0 141 645

Disposition enligt beslut enligt årets årsstämma 0 0 0 -608 608 0

Emissionskostnader 0 0 0 -2 749 0 -2 749

Årets resultat 0 0 0 0 -283 -283

Utgående eget kapital  
2016-12-31

23 924 7 555 710 817 -7 629 -283 734 383

Nyemission 1 835 0 239 462 0 0 241 297

Disposition enligt beslut enligt årets årsstämma 0 0 0 -283 283 0

Emissionskostnader 0 0 0 -5 645 0 -5 645

Årets resultat 0 0 0 0 3 742 3 742

Utgående eget kapital  
2017-12-31

25 759 7 555 950 279 -13 557 3 742 973 778
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Tkr Not 2017-01-01 2016-01-01

1 -2017-12-31 -2016-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 242 -4 768

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 0 268

Betald skatt 52 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

2 294 -4 500

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -69 410 -20 815

Förändring leverantörsskulder -801 782

Förändring av kortfristiga skulder 126 -20 481

Kassaflöde från den löpande verksamheten -67 791 -45 014

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -114 459 -117 228

Kassaflöde från investeringsverksamheten -114 459 -117 228

Finansieringsverksamheten

Nyemission 235 653 118 896

Upptagna lån 24 400 116 600

Amortering av lån 0 -40 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 260 053 195 496

Årets kassaflöde 77 803 33 254

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 33 366 112

Likvida medel vid årets slut 111 169 33 366
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-

visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 

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

För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer.
 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska förde-

larna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt.
 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga 
förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från 

företaget till köparen.
 

Koncernredovisning
 

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att 
förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till mark-

nadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaff-

ningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna 
enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka 
moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat 
sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma före-

tagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och 
med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte 
längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.
 

Intresseföretag och gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men 
inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga 
när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag.
 

Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandels-

metoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller 
undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under 
innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervär-
den. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under 

innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. 
Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.
 

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar 
koncernens rörelseresultat.

 

Innehav i gemensamt styrt företag redovisas, i koncernredovisningen, enligt klyv-

ningsmetoden. Det innebär att den del som motsvarar de ägda andelarna av det 
ägda företagets tillgångar, avsättningar och skulder redovisas i det upprättande 
företagets koncernbalansräkning. Den ägda delen av intäkter och kostnader redo-

visas i det upprättande företagets koncernresultaträkning.
 

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag 

NOTER, Tkr

liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimine-

ras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultat-
räkningen.

 

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. 
Samtliga poster i balansräkningen har omräknats till balansdagskurs. Alla pos-

ter i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under räkenskapsåret. 
Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.
 

Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvär-
vade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid 
förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balans-

räkningen.

 

Negativ goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den 
förvärvade enheten är lägre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. 
Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna negativa goodwillen som en 
skuld i balansräkningen. 

 

Immateriella tillgångar

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Koncernen tillämpar den s.k. kostnadsföringsmodellen avseende internt uppar-
betade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga interna 
utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt 
när de uppkommer.

 

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncernen redovisar övriga, externt förvärvade, immateriella anläggningstill-
gångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter aktiveras och 
skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna 
att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskriv-

ningar. 

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5-10 år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år
Hyresrätter och liknande rättigheter 5 år
Goodwill 5-10 år 
     

En avskrivningstid överstigande 5 år på goodwill motiveras med att denna avser 
strategiska förvärv som bedöms ha en nyttjandeperiod som uppgår till 10 år.
 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 
     

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultat-
räkningen i den period de uppstår.

 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redo-

visas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflö-

den från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort 

sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på 

annat sätt upphört.
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Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna 
samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet 
när de uppkommer.

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har 
redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om even-

tuellt nedskrivningsbehov.

 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till 
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar.

 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter 
avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det 
belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som ska återbetalas.

 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av 
någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdened-

gången bedöms vara bestående och prövas individuellt. 

 

Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte 
har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. 
De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstill-
gång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. 
Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.
 

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess net-
toförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värde-

ringsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resul-
taträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapi-
tal varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
 

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräk-

nas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
 

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

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast 
om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gäl-
lande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesat-
ser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran 
redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som 
avsättning.
 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skat-
temässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den 
uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 

Avsättningar
Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. 
Storytel AB:s dotterbolag har en utarbetad process för beräkning av avsättning för 
returer av sålda böcker. Avsättning till returreserv beräknas löpande på försäljning 
och en historisk returprocent.

Negativ goodwill som kan hänföras till framtida förluster och kostnader redovisas 
i resultaträkningen under samma räkenskapsår som dessa förluster och kostnader 

uppkommer.

 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till 
de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semes-

ter, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). 
Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händel-
se och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Pensionsplaner för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som anting-

en avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överens-

komna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt 
väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktua-

riell risk), dels att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (inves-

teringsrisk).

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter 
redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Vid redovisning av förmånsbestämda planer tillämpas de förenklingsregler som 
finns i BFNAR 2012:1 (K3). Förmånsbestämda planer för vilka pensionspremier 
betalas redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgifterna kost-
nadsförs i resultaträkningen. I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom 

överföring av medel till en pensionsstiftelse, så beräknas en avsättning och årlig 
kostnad utifrån nuvärdet av den intjänade framtida förmånen. I de fall stiftelsens 
förvaltingstillgångar överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Nettot av 
ränta på pensionsskuld och förväntad avkastning på tillhörande förvaltningstill-
gångar redovisas i finansnettot. Övriga komponenter redovisas i i rörelseresulta-

tet.

Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att 
bidraget kommer att erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är för-
knippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella eller 
immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden 
och därmed det avskrivningsbara beloppet.

 

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgo-

dohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida place-

ringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre måna-

der från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i inves-

teringsverksamheten. 
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Nyckeltalsdefinitioner
 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorri-
geringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för upp-

skjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Antal Anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.
 

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på 
ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga 
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är base-

rade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt 
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 

Osäkerhet i uppskattningen
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest 
betydande effekten på redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Utfallet från dessa kan avvika väsentligt.
 

Uppskjutna skattefordringar
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas 
baseras på en bedömning av sannolikheten av bolagets framtida skattepliktiga 
intäkter mot vilka uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas. Dessutom krävs 
väsentliga överväganden vid bedömning av effekten av vissa rättsliga och ekono-

miska begränsningar eller osäkerheter i olika jurisdiktioner.
 

Kundfordringar och förlagsfordringar
Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget. 
Därmed görs en detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på 
balansdagen. Kundfordringar och förlagsfordringar löper i förlagsbranschen med 
relativt långa kredittider, koncernen gör vid bokslutet en noggrann nedskrivnings-

prövning av utestående fordringar. Värdet kan påverkas av att motpartens betal-
ningsförmåga försämras och av att returer överstiger uppskattad försäljningsvolym.
 

Varulager 
Per varje balansdag görs en beräkning av nettoförsäljningsvärdet för varulagret 
varmed de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga beaktas. Det framtida 
försäljningsvärdet kan påverkas av framtida teknologi och andra marknadsdrivna 
förändringar som kan minska framtida försäljningspriser.
 

Royaltyfordringar
Royaltyfordringar upptas till det belopp som förväntas avräknas mot royaltyskul-
der. Därmed görs en detaljerad och objektiv bedömning av alla utestående belopp 
på balansdagen. Royaltyfordringarnas substans påverkas av hur väl försäljning 
prognostiserats. Om royaltyförskott inte bedöms tjänas in görs en nedskrivning av 
hela eller delar av fordringsbeloppet.  

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

 2017 2016

Omsättning per kategori   

Abonnemangsintäkter 668 010 427 712

Fackböcker 106 087 112 548

Skönlitteratur 208 454 70 827

Barn och Ungdom 161 865 119 115

Övrigt 26 445 13 698

 1 170 861 743 900
 

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

  2017 2016 

Vinst vid avyttring av 
anläggningstillgångar

0 1 000

Erhållna stöd 4 084 2 363

Valutakursvinster av 

rörelsekaraktär

759 815

Rättighetsförsäljningar 4 279 0

Övriga intäkter 20 279 9 377

 29 401 13 555

Not 4 Leasingavtal
Koncernen
 

Leasingavtal och hyresavtal redovisas som operationell leasing (hyresavtal), lea-

singavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Hyresavtalen 
löper i allmänhet på 3-5 år med möjlighet att förlänga på 3 år i taget. Inventarier 
och bilar leasas på 2-3 år med möjlighet till utköp.

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 22 611 (15 229) tkr.
 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betal-
ning enligt följande:

2017 2016

   

Inom ett år 21 165 23 732

Senare än ett år men 
inom fem år

47 220 44 061

 68 385 67 793
 

Moderbolaget har inga ingångna leasingavtal.
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Not 5 Arvode till revisorer
 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgif-
ter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.
 

Koncernen
2017 2016

Grant Thornton Sweden

Revisionsuppdrag 0 66

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsupp-

draget

0 36

Skatterådgivning 0 28

Övriga tjänster 0 25

 0 155

PwC

Revisionsuppdrag och 
revisionsnära tjänster

0 292

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsupp-

draget

0 5

Skatterådgivning 0 249

Övriga tjänster 0 22

 0 568

EY

Revisionsuppdrag 1 906 911

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsupp-

draget

553 28

Skatterådgivning 303 87

Övriga tjänster 57 446

 2 819 1 472

Moderbolaget
2017 2016

Grant Thornton Sweden

Revisionsuppdrag 0 41

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsupp-

draget

0 3

Skatterådgivning 0 28

Övriga tjänster 0 25

0 97

PwC

Revisionsuppdrag 0 0

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsupp-

draget

0 0

Skatterådgivning 0 125

Övriga tjänster 0 0

0 125

EY

Revisionsuppdrag 92 50

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsupp-

draget

400 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 10

492 60
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Not 6 Anställda och personalkostnader  
fördelade per land
Koncernen

2017 2016

Medelantalet 
anställda för-
delade per land

Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor

Sverige 197 140 119 87

Danmark 61 27 36 29

Indien 12 6 0 0

Nederländerna 12 6 5 1

Finland 6 5 0 0

Spanien 6 2 0 0

Polen 5 1 3 2

Norge 3 2 0 0

Ryssland 3 1 0 0

Bulgarien 1 1 0 0

Island 1 0 0 0

Turkiet 1 1 0 0

Österrike 1 0 1 0

309 192 164 119

2017 2016

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 2 587 8 899

Övriga anställda 140 834 74 751

143 421 83 650

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör

240 1 281

Pensionskostnader för övriga 
anställda

15 078 6 756

Övriga sociala avgifter enligt lag och 
avtal

39 780 20 523

55 098 28 560

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 29% 32%

Andel män i styrelsen 71% 68%

Andel kvinnor bland övriga ledande 

befattningshavare
40% 40%

Andel män bland övriga ledande 

befattningshavare
60% 60%

Avtal om avgångsvederlag
Med verkställande direktören för dotterbolaget Norstedts Förlagsgrupp AB har 
avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner inklusive upp-

sägningstid.

 Moderbolaget

2017 2016

Medelantalet 
anställda för-
delade per land

Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor

Sverige 2 1 1 0

2 1 1 0

Avtal om avgångsvederlag
Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattnings-

havare.

 

2017 2016

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 262 847

Övriga anställda 2 004 140

2 266 987

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör

0 117

Pensionskostnader för övriga 
anställda

333 12

Övriga sociala avgifter enligt lag 
och avtal

780 327

1 113 456
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Not 7 Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter
Koncernen

2017 2016

Övriga ränteintäkter 301 1 006

Kursdifferenser 3 346 482

Övriga finansiella intäkter 0 18

3 647 1 506

Moderbolaget

Ränteintäkter från  
koncernbolag

760 255

760 255

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2017 2016

Övriga räntekostnader 7 432 6 931

Kursdifferenser 8 865 13

Övriga finansiella kost-
nader

3 338 0

19 635 6 943

Moderbolaget

2017 2018

Övriga räntekostnader 4 713 1 685

4 713 1 685

2017 2016

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -1 271 -8 489

Förändring av upp- 
skjuten skatt avseende 
temporära skillnader

12 104 11 425

Övriga skatter -8 0

Totalt redovisad skatt 10 825 2 937

Avstämning av effektiv skatt

2017 2016

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före 
skatt

-82 963 20 548

Skatt enligt gällande skatte-

sats, moderbolaget
22 18 252 22 -4 563

Ej avdragsgilla kostnader -1 847 -2 791

Ej skattepliktiga intäkter 4 479 10 792

Uppskjuten skatt tempo-

rära skillnader

-7 378 -778

Effekter andra skattesatser 
i utländska dotterbolag

-198 0

Underskottsavdrag vars 
skattevärde ej redovisas 
som tillgång

-1 749 -929

Under året utnyttjande av 
tidigare års underskotts-

avdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång

159 1 207

Övrigt -893 0

Redovisad effektiv skatt 13,05 10 825 -14,30 2 938

Moderbolaget

2017 2016

Skatt på årets resultat

Förändring av uppskjuten skatt  
avseende temporära skillnader

1 500 0

Totalt redovisad skatt 1 500 0

Avstämning av effektiv skatt

2017 2016

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före 
skatt

2 242 -283

Skatt enligt gällande skat-
tesats, moderbolaget

22 -493 22 62

Ej avdragsgilla kostnader -54 -62

Ej skattepliktiga intäkter 2 198

Underskottsavdrag vars 
skattevärde ej redovisas 
som tillgång

-151 0

Redovisad effektiv skatt -66,90 1 500 0,00 0

STORYTEL ÅRSREDOVISNING 201728



STORYTEL AB (PUBL)
556575-2960

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklings- 
arbeten och liknande arbeten
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 116 316 8 271

Förvärvade anskaffningsvärden 326 122 784

Inköp 2 177 4 385

Försäljningar/utrangeringar 0 -20 445

Omräkningsdifferens 193 1 321

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

119 012 116 316

Ingående avskrivningar -61 564 -7 599

Förvärvade avskrivningar -35 -63 517

Försäljningar/utrangeringar 0 20 445

Årets avskrivningar -12 879 -10 975

Omräkningsdifferens -1 167 83

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-75 645 -61 564

Utgående redovisat värde 43 367 54 752

Not 11 Koncessioner, varumärken etc
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 94 988 601

Förvärvade anskaffningsvärden 43 514 92 430

Inköp 0 886

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Omräkningsdifferens 763 1 071

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

139 265 94 988

Ingående avskrivningar -8 713 -260

Förvärvade avskrivningar -397 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -21 896 -8 371

Omräkningsdifferens 1 092 -83

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-29 913 -8 713

Utgående redovisat värde 109 351 86 275

Not 12 Hyresrätter och liknande rättigheter 

Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 200 200

Förvärvade anskaffningsvärden 0 0

Inköp 1 146 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Omräkningsdifferens 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

1 346 200

Ingående avskrivningar -120 -80

Förvärvade avskrivningar 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -135 -40

Omräkningsdifferens 0 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-255 -120

Utgående redovisat värde 1 091 80

Not 13 Goodwill
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 147 562 12 091

Förvärvade anskaffningsvärden 68 783 67 928

Inköp 3 412 65 824

Omräkningsdifferens -9 1 719

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

219 748 147 562

Ingående avskrivningar -53 690 -2 077

Förvärvade avskrivningar 0 -43 578

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -18 805 -7 962

Omräkningsdifferens 2 270 -73

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-70 225 -53 690

Utgående redovisat värde 149 522 93 872
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Not 14 Förskott avseende immateriella  
anläggningstillgångar
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 289 1 964

Förvärvade anskaffningsvärden 1 445 23 543

Inköp 1 060 452

Försäljningar/utrangeringar 0 -2 687

Omräkningsdifferens -305 17

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

25 490 23 289

Ingående avskrivningar -20 572 -955

Förvärvade avskrivningar -312 -21 418

Försäljningar/utrangeringar 0 2 647

Årets avskrivningar -1 078 -839

Omräkningsdifferens 60 -7

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-21 901 -20 572

Utgående redovisat värde 3 588 2 717

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 221 0

Förvärvade anskaffningsvärden 0 219

Inköp 1 061 1 003

Avgående poster -1 220 0

1 062 1 221

Not 16 Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag
Koncernen

Not 17 Specifikation andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag
Koncernen

Kapitalandel Rösträttsandel "Bokfört värde"

Namn

Storytel A.S 50% 50% 0

Bokinfo Norden HB 25% 25% 2 029

2 029

Org.nr Säte

Storytel A.S 913 211 421 Oslo

Bokinfo Norden HB 969698-9996 Stockholm

Storytel A.S redovisas enligt klyvningsmetoden.

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 348 203

Förvärvade anskaffningsvärde 254 348

Försäljningar/utrangeringar -348 -203

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

254 348

Utgående redovisat värde 254 348

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden 0 203

Försäljningar/utrangeringar 0 -203

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

0 0

Utgående redovisat värde 0 02017-12-31 2016-12-31

Ingående ackumulerade anskaff-

ningsvärden

10 648 0

Förvärvade anskaffningsvärden 0 12 939

Årets resultatandel 0 -951

Utdelning från handelsbolag 0 1 305

Justering av ingående koncern-

mässigt värde

0 -221

Omklassificering 0 -2 424

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

10 648 10 648

Försäljningar/utrangeringar -8 619 0

Utgående redovisat värde 2 029 10 648
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Not 19 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen

Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2017-12-31

Temporära skillnader Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Netto

Avdragsgilla temporära skillnader 8 780 0 8 780

Skattemässiga underskottsavdrag 5 855 0 5 855

Skattepliktiga temporära skillnader 0 -30 729 -30 729

14 635 -30 729 -16 094

Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2016-12-31

Temporära skillnader Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Netto

Avdragsgilla temporära skillnader 10 434 0 10 434

Skattemässiga underskottsavdrag 3 732 0 3 732

Skattepliktiga temporära skillnader 0 -31 512 -31 512

14 166 -31 512 -17 346

Förändring av uppskjuten skatt

Belopp vid  
årets ingång

Redovisas i 
 resultaträkning

Redovisas mot  
balansräkning

Belopp vid  
årets utgång

Avdragsgilla temporära skillnader 10 434 -2 100 446 8 780

Skattemässiga underskottsavdrag 3 732 3 850 -1 727 5 855

Skattepliktiga temporära skillnader -31 512 10 355 -9 572 -30 729

-17 346 12 105 -10 853 -16 094
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Not 20 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

Not 21 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 237 375

Förvärvade anskaffnings-

värden

991 12 573

Tillkommande fordringar 0 715

Avgående fordringar -1 000 -6 438

Omräkningsdifferens 0 12

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

7 228 7 237

Utgående redovisat värde 7 228 7 237

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetald royalty 91 174 54 261

Produktionskostnader 3 106 10 682

Upplupna intäkter 7 320 5 537

Upplupna ränteintäkter 0 255

Förutbetald leasing 3 590 3 337

Övriga förutbetalda kostnader 9 165 15 313

114 355 89 385

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna ränteintäkter 0 255

Övriga förutbetalda kostnader 81 15

81 270

Not 22 Checkräkningskredit
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Beviljat belopp på checkräk-

ningskredit uppgår till
75 500 75 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Ställda säkerheter

Företagsinteckning 73 400 25 000

73 400 25 000

Not 23 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Belopp vid årets ingång 31 512 1 875

Förändring uppskjuten skatt, 
obeskattade reserver, resul-
taträkning

-3 563 1 957

Förändring uppskjuten skatt, 
koncernmässiga övervärden, 
resultaträkning

-6 792 -2 941

Förändring uppskjuten skatt, 
koncernmässiga övervärden, 
balansräkning

8 999 30 361

Omräkningsdifferenser 573 259

Belopp vid årets utgång 30 729 31 512

Not 24 Övriga avsättningar

Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

Avsättning hänförligt till för-
värv Norstedts Förlagsgrupp

21 805 31 605

Förvärvade anskaffningsvärden 2 036 0

Omklassificering, returreserv -2 254 2 799

Periodens avsättning 31 065 19 920

Utnyttjade avsättningar under 
året

-19 663 -24 204

Återförda outnyttjade belopp -1 826 -7 003

31 163 23 117
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Not 25 Långfristiga skulder

Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

Förfaller senare än ett år men 
inom fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 107 962 131 268

Övriga skulder 0 3 893

107 962 135 161

Förfaller senare än fem år 
efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 20 000 20 000

20 000 20 000

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Förfaller senare än ett år men 
inom fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 61 000 45 280

61 000 45 280

Förfaller senare än fem år 
efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 20 000 20 000

20 000 20 000

Not 26 Ställda säkerheter och 
Eventualförpliktelser
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 112 825 112 825

Pant i dotterföretagsaktier 346 290 144 524

Bankgaranti 94 90

459 209 257 439

För pensionsförpliktelser

Spärrade bankmedel 20 000 0

20 000 0

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 3 425 3 425

3 425 3 425

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda intäkter 30 508 17 096

Produktionskostnader 1 455 14 214

Upplupna löner 0 826

Upplupna semesterlöner 18 411 11 641

Upplupna sociala avgifter 13 955 6 757

Upplupen royalty 142 420 79 531

Returreserv 175 0

Övriga upplupna kostnader 20 460 44 356

227 384 174 422

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner 0 24

Upplupna semesterlöner 379 339

Upplupna sociala avgifter 119 0

Övriga upplupna kostnader 194 271

692 635

Not 28 Justering för poster som inte ingår  
i kassaflödet
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Avskrivningar 54 793 28 455

Avsättningar -2 259 3 887

Upplösning negativ goodwill 0 -1 731

Valutakurseffekteroch andra 
kassaflödespåverkande poster

8 945 0

Förlust vid försäljning av 
anläggningar

0 40

Andelar i intresseföretags 

resultat

0 951

61 479 31 601

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Förlust vid försäljning av 
anläggningstillgångar

0 268

0 268
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Not 29 Förvärv av rörelse
Koncernen
 

I februari förvärvades Kontentan Förlag AB. I mars förvärvades People's Press i 
Danmark för motsvarande 97 000 kSEK och i april Telegram Bokförlag AB. I sep-

tember förvärvades tre bolag, Seslenenkitap i Turkiet för en köpeskilling om 2 800 
kSEK, D&D Factory i Bulgarien för en köpeskilling om 1 376 kSEK och Skynjun på 
Island för en köpeskilling om 1 346 kSEK. För samtliga tre förvärv kan en perfor-
mance-baserad tilläggsköpeskilling tillkomma.

I maj 2016 förvärvades Mofibo ApS-koncernen för en köpeskilling om 100 000 
kDKK, i juni 2016 förvärvades Norstedts Förlagsgrupp från KF för en köpeskilling 
om 152 000 kSEK. I oktober förvärvades genom Norstedts Förlagsgrupp intresse-

företaget Barnens Bokklubb för en köpeskilling om 550 kSEK.

2017-12-31 2016-12-31

Värdet (bokfört värde och över-

värde) av förvärvade tillgångar 
och skulder för bolagen var 

enligt förvärvsanalysen:

Anläggningstillgångar 113 196 249 668

Omsättningstillgångar 53 345 211 676

Avsättningar -18 916 -16 799

Långfristiga skulder 0 -16 922

Kortfristiga skulder -32 653 -196 607

Betalt genom nyemission -38 801 -20 000

Utbetald köpeskilling 76 171 211 016

Likvida medel i de förvärvade 

företagen

-12 071 -7 399

Påverkan på koncernens likvida 
medel

-64 100 -203 617

Not 30 Inköp och försäljning mellan koncern- 
företag samt närstående
Moderbolaget
 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för 
prissättning som vid transaktioner med externa parter. Med övriga närstående 
parter har inga väsentliga transaktioner skett.

Storytelkoncernens övriga närstående är i huvudsak ledande befattningshavare. 
Information om personalkostnader finns i not 6 Anställda och personalkostnader.

Styrelsearvode för styrelsemedlemmar som inte är anställda (3 personer) uppgår 

till ett totalt belopp om 521 tkr och har fakturerats från respektive persons bolag. 
Utgående skuld uppgår till 651 tkr.

2017 2016

Andel av årets totala inköp som 

skett från andra företag i koncernen
0% 0%

Andel av årets totala försäljningar 
som skett till andra företag i kon-

cernen

100% 100%

Not 31 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

2017 2016

Mottagna koncernbidrag 0 4 485

0 4 485

Not 32 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffnings-

värden

752 659 615 431

Inköp 103 882 137 228

Aktieägartillskott 10 578 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

867 119 752 659

Utgående redovisat värde 867 119 752 659
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Not 33 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

Storytel AG 100% 100% 606 517

Massolit Förlag AB 100% 100% 6 859

Storytel Publishing AB 100% 100% 6 726

Omega Film AB 100% 100% 153

Norstedts Förlagsgrupp AB 100% 100% 142 982

People’s Press A/S 100% 100% 103 882

867 119

Org.nr Säte

Storytel AG 2803008746-7 Basel

Massolit Förlag AB 556676-0046 Stockholm

Storytel Publishing AB 556045-0297 Stockholm

Omega Film AB 556240-5059 Stockholm

Norstedts Förlagsgrupp AB 556045-7748 Stockholm

People’s Press A/S 26608694 Köpenhamn
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Not 34 Indirekt ägda dotterbolag
Moderbolaget

Not 35 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn och säte Säte Kapitalandel Org.nr

D & D FACTORY EOOD Sofia 100% 202130119

People’s Press A/S Köpenhamn 100% 26608694

Storytel A/S Köpenhamn 100% 35207600

Mofibo Books ApS Köpenhamn 100% 35228691

Simaty Communications FZ LLC Dubai 100% 31206

Storytel OY Helsingfors 100% 2792250-7

Rubinstein Audio NL BV Amsterdam 100% 620.57.707

Storytel NL BV Amsterdam 100% 582.16.111

Mofibo NL BV Amsterdam 100% 639.66.077

Skynjun ehf Reykjavik 100% 5705043040

Storyside India Llp Mumbai 100% AAH-6929

Storytel Sp.z.oo Warsawa 100% 36273911

Helvetica Publishers OOO Moskva 100% 1147847137020

Storytel AG Basel 100% 2803008746-7

Storytel S.L Barcelona 100% B66996729

Norstedts Förlagsgrupp AB Stockholm 100% 556045-7748

Barnens Bokklubb AB Stockholm 100% 556103-0445

Böckernas Klubb med Journalen BKJ AB Stockholm 100% 556317-0629

Norstedts Kartor AB Stockholm 100% 556532-7540

Gammafon Barnmedia AB Stockholm 100% 556367-7946

Kartcentrum i Stockholm AB Stockholm 100% 556468-5575

Storytel AB (publ) Stockholm 100% 556575-2960

Omega Film AB Stockholm 100% 556240-5059

Storytel Publishing AB Stockholm 100% 556045-0297

Massolit Förlag AB Stockholm 100% 556676-0046

Storyside AB Stockholm 100% 556630-2906

Earbooks AB Stockholm 100% 556938-3762

Barnbolaget i Örebro AB Stockholm 100% 556677-2611

Telegram Bokförlag AB Stockholm 100% 556782-9303

Kontentan Förlags AB Stockholm 100% 556502-7447

Mofibo Sweden AB Stockholm 100% 56977-0166

Storytel Sweden AB Stockholm 100% 556696-2865

Seslenenkitap A.S Istanbul 100% 35728/5

Storytel GmbH Wien 100% FN 439493p

Namn Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 635 0,5

Antal B-Aktier 51 516 672 0,5

51 517 307

Not 36 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2017-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Ansamlad förlust -13 557

Överkursfond 950 279

Årets vinst 3 742

940 464

Disponeras så att i ny räkning överföres 940 464
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Not 37 Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut
Koncernen
Moderbolaget
 

Den 20 februari 2018 lanserades Storyteltjänsten på Island, Storytels tionde marknad.

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktu-

ella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.
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  Ordförande  
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Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Storytel AB (Publ), org.nr 556575-2960 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Storytel 
AB (Publ) för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 13-37 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-

ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-

ningen 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 avsnit-

tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovis-

ningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. 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 på fel.

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 verk-

ställande 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 att årsredovisningen och kon-

cernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-

dare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en pro-

fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-

ker 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll. 

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

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimlig-

heten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisning-

en 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 det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bola-

gets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernre-

dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysning-

ar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredo-

visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i års-

redovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande trans-

aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finan-

siella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styr-
ning, 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 betydel-
sefulla 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 Storytel AB 

(Publ) för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 samt av förslaget till dispositio-

ner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbe-

rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedöm-

ning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och kon-

cernens 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 angelä-

genheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon-

cernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
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i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska skö-

ta 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 betryg-

gande 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 bedö-

ma 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 för-
summelser 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 professio-

nellt 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 tillkomman-

de 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 12/4 2018
Ernst & Young AB  

Alexander Hagberg 
Auktoriserad revisor 
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