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ÅRSREDOVISNING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Skolon AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. All redovisning sker i SEK.
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Skolon är en digital samlingsplats som samlar alla digitala läromedel och lärresurser på ett ställe. Skolon får digitala
skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets unika software as a service (SaaS) plattform möjliggör det
enklaste sättet att arbeta digitalt i skolan.
Skolon lanserades under 2015 i Sverige och i plattformen fanns i slutet av 2021 över 525.000 unika användare i form
av lärare och elever. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.
Biblioteket i Skolonplattformen innehåller över 3.500 digitala skolverktyg och läromedel från över 140 olika
leverantörer. Verktygen har integrerats direkt in i Skolons plattform via Skolons API av respektive leverantör, Skolon
agerar både distributör och återförsäljare av verktygen.
Intäkterna i bolaget består av löpande återkommande abonnemangsintäkter (ARR) från primärt skolhuvudmän som
växer kraftigt månad för månad i takt med att plattformen växer med fler användare. Utöver det kommer intäkterna
också från löpande återkommande försäljnings- och marknadsföringsavgifter från innehållsleverantörer.
Under 2021 har bolaget vuxit kraftigt med en ökad omsättning på 30% samtidigt som antalet betalande användare
växt med 37% och det aktiva användandet med 220% under året.
Moderbolaget har sitt säte i Karlshamn, Blekinge län men har även kontor i Malmö, Stockholm och Oslo.
I det helägda dotterbolaget Skolon AS bedrivs samma verksamhet som i moderbolaget. Den norska verksamheten
startades 2019 som ett första led i en internationell expansion. Detta dotterbolag har sitt säte i Oslo.

Dotterbolaget Svensk TalTeknologi AB är en leverantörsoberoende återförsäljare och distributör av kompensatoriska
verktyg kopplade till tal, text och skrift.
Bolagets primära kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän, universitet och företag i Sverige.
Majoriteten av bolagets intäkter består av löpande återkommande abonnemangsintäkter (ARR).
Dotterbolaget Tretac Interface AB är en leverantörsoberoende återförsäljare och distributör av kompensatoriska
verktyg kopplade till tal, text och skrift. Bolagets primära kunder är primärt regioner och företag i Sverige.
Dotterbolaget Skolon i Sverige AB ska hjälpa skolor att stärka undervisningen och förbättra kommunikationen för
elever och lärare genom tillhandahållandet av en unik IT-portal och därmed förenlig verksamhet. Bolagets
verksamhet är begränsad.
De svenska dotterbolagen har sitt säte i Karlshamn, Blekinge.
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ÖVERSIKT ÖVER RESULTAT OCH STÄLLNING
KONCERNEN
• Koncernresultatet efter skatt för 2021 uppgick till -4 802 134 kr (-10 317 494 kr). Resultat per aktie uppgick till
-24,2 kr (-51,9 kr).
• Koncernens egna kapital per den 31 december 2021 uppgick till 3 209 993 kr (8 284 981 kr). Soliditeten för
koncernen var 14,6% (36,3%).
• Likvida medel i koncernen uppgick till 5 758 066 kr (5 774 757 kr), varav allt avsåg banktillgodohavande.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 619 959 kr, och årets kassaflödespåverkande
nettoinvesteringar till 4 636 650 kr.
•Antalet anställda i koncernen uppgick till 24 personer.
MODERBOLAGET
Moderbolagets omsättning uppgick till 23 643 810 kr (14 033 845 kr). Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner
uppgick till -5 508 955 kr (-9 103 534 kr), resultatet efter skatt till -3 508 955 kr (-9 103 534 kr).
• Moderbolagets likvida medel uppgick till 2 718 065 kr (2 214 789 kr), varav allt utgjordes av banktillgodohavande.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6 856 078 kr (-4 792 518 kr).
• Antalet anställda i moderbolaget uppgick till 19 personer.
EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG (Jämförelseåret 2019 avser enbart 5 månader. )
(Mkr)
Koncernen

2021

2020

2019-08-01 2019-12-31

Rörelsens intäkter

36,6

28,2

14,4

Rörelseresultat

-5,0

-9,8

-8,2

Resultat efter finansiella poster

-4,7

-10,1

-8,3

Balansomslutning

22,0

22,8

26,2

14,6%

36,3%

70,0%

24,0

22,0

12,0

2021
23,6

2020
14,0

2019
5,0

2018
2,2

2017
1,0

Rörelseresultat

-5,5

-9,1

-7,9

-8,0

-6,6

Resultat efter finansiella poster

-5,5

-9,1

-7,9

-8,0

-6,6

Balansomslutning

28,6

25,7

27,7

14,0

6,4

26,0%

43,0%

72,0%

75,0%

76,0%

19,0

15,0

9,0

6,0

5,0

Soliditet(1
Medelantal anställda
(1

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Moderbolaget
Rörelsens intäkter

Soliditet

(1

Medelantal anställda
(1

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Ökad användning utav plattformen och flera avtal som tecknats under 2022 leder till den ökade omsättningen.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Under den fortsatta Covid-19 pandemin har bolaget haft möjligheten att på ett unikt sätt bidra till skolans omställning
mot en digital undervisning till nytta för 100.000-tals lärare och elever. Bolaget har inte sett någon större negativ
påverkan till följd av Covid-19 pandemin affärsmässigt.
Under året har bolaget valt att flytta plattformen till svenska servrar, och även investerat mycket resurser i
säkerhetsåtgärder för att uppnå en stabil och säker drift för samtliga användare.
Efter räkenskapsårets utgång har styrelsen i moderbolaget beslutat att börsnotera bolaget.
MEDARBETARE
Den 31 december 2021 fanns i koncernen 24 medarbetare, vid samma tidpunkt 2020 var siffran 22 medarbetare.
KONCERNFÖRHÅLLANDEN
Skolon AB är moderbolag till Svensk Talteknologi AB, 556722-1501, Tretac Interface AB, 556839-8522 , Skolon
Sverige AB, 559164-5709, samt Skolon AS 919750359 och lämnar därför koncernredovisning avseende denna
koncern. Svensk Talteknologi AB med tillhörande dotterbolag Tretac Interface AB förvärvades 2020-08-01.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolagets tre största ägare är CIMON Innovation AB 41,6%, A/S af 26.10.1983 22,88% samt Proweden AB 12,23%.
CIMON Innovation AB redovisar inte innehavet i Skolon AB som aktier i koncernbolag, utan som ett långfristigt
värdepappersinnehav – detta på grund av att CIMON Innovation AB inte har något bestämmande inflytande över
Skolon AB:s verksamhet och utveckling. Skolon AB omfattas därmed heller inte av CIMON AB:s koncernredovisning.
MILJÖ
Koncernen driver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- eller anmälningsplikt. Koncernen
omfattas av en implementerad miljöpolicy, varigenom man vill bidra till en hållbar utveckling. Skolons verksamhet ska
bedrivas med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:
SEK
Fri överkursfond
37 092 836
Balanserade vinstmedel
-33 500 429
Årets resultat
-3 508 955
Summa
83 452
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
I ny räkning överförs
83 452
Summa
83 452
Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar,
tilläggsupplysningar samt tillhörande kommentarer.
RISKHANTERING I KONCERNEN
Riskhantering
Skolonkoncernens verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer som bolagen själva kan
påverka i större eller mindre omfattning. Under 2021 har Skolonkoncernen kontinuerligt bedömt och övervakat
riskernas utveckling, vilket har bidragit till att koncernen har kunnat bemöta både förändringar i marknaden och
förändringar som har skett som ett resultat av företagets starka tillväxt.
STRATEGISKA RISKER
Marknad
Konjunkturförändringar, strukturförändringar och ändrade marknadstrender är händelser som med jämna mellanrum
utmanar Skolonkoncernen, och kräver initiativförmåga och vaksamhet på flera nivåer i organisationen. Koncernen
utmanas också av konkurrenter.
Koncernen bemöter riskerna som är kopplade till konjunktur, struktur och marknadstrender genom att vara verksamt
på flera marknader och inom verksamheter som har olika konjunkturförlopp, som påverkas på olika sätt av
strukturförändringar och även av marknadstrender. Bolagen genomför även återkommande värderingar av rådande
konkurrenssituation på varje lokal marknad. Den breda och samlade kompetensen ökar Skolonkoncernens
konkurrenskraft.
IT
IT-infrastrukturen i koncernen måste fungera, icke-planerade avbrott kan innebära problem i form av förseningar och
intäktsbortfall.
Koncernen säkerställer att det finns IT-resurser både genom koncerninterna och externa resurser, i form av
välrenommerade leverantörer. IT-rutinerna hanteras kontinuerligt, både med interna resurser samt externa konsulter i
de fall vetskapen inte finns i koncernen.
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Partners, underleverantörer och underkonsulter
Koncernens planerade tillväxt innebär ett ökat behov av underleverantörer och samarbetspartners med speciell
kompetens och specifika produkter eller tjänster. Bolaget exponeras för en risk vid förmedlingen av en kompetens,
tjänst eller produkt.
Koncernen behöver vid varje tillfälle då en extern part används försäkra sig om att kvalitén på leveransen är
tillräckligt god. Verktyg för denna bedömning finns, för att minska riskexponeringen. För att inte bli beroende av en
eller ett fåtal externa parter pågår ett kontinuerligt arbete för att hitta nya samarbetspartners och på så sätt minska
risken.
Medarbetare
Efterfrågan på kvalificerade medarbetare stiger och kraven för att kunna vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare ökar.
Kompetenta och motiverade medarbetare är helt avgörande för att koncernen ska kunna nå de uppställda målen. En
risk finns alltid för att medarbetare väljer att gå till en annan arbetsgivare.
Varje år avsätts resurser för att undersöka hur väl medarbetarna är tillfreds med sin arbetssituation och med
ledarskapet. Årligen genomförs utvecklingssamtal med varje medarbetare där individuella utvecklingsplaner
diskuteras och utformas.
EKONOMISKA RISKER
Konjunktur
Den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkar kundernas investeringsvilja och därmed också koncernens
verksamhet.
Vid en konjunkturnedgång utgör dock de stabila och goda relationerna som koncernen har med sina kunder en
stabiliserande effekt på förändringar i volymer och lönsamhet.
Konkurrenter
Verksamhetsområdena som koncernen befinner sig i är segment med specialistkompetenser, där samverkan mellan
verksamhetsområdena medför ökad kundnytta och därmed stärker konkurrenskraften.
Kundstruktur
Primärt består kundstrukturen av skolhuvudmän som växer kraftigt månad för månad i takt med att plattformen växer
med fler användare.
Teknologiskiften
För Skolonkoncernen utgör teknologiskiften huvudsakligen en möjlighet eftersom dessa skapar nya kundbehov och
därmed utgör en viktig faktor för ökad försäljning inom koncernen. Koncernen anser sig ligga i framkant avseende
detta.
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FINANSIELLA RISKER
Med finansiella risker avses påverkan av koncernens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser,
räntenivåer, kreditrisker samt upplåningsrisker.
Valutarisker
Med valutarisker avses dels transaktionsexponering och dels omräkningsexponering.
Koncernen har en begränsad transaktionsexponering då försäljning och inköp i dagsläget till största delen sker i lokal
valuta.
Ränterisker
Med ränterisk avses risken för att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto och kassaflöde
negativt.
Ränterisken i Skolonkoncernen anses begränsad, och inga finansiella instrument används för att eliminera effekten
av en negativ utveckling av marknadsräntorna.
Kreditrisker
Kreditrisken delas upp i risker hänförliga till försäljning till kunder samt till hanteringen av likvida medel. I samband
med försäljning uppstår en kundkreditrisk, innebärande att kunderna inte uppfyller sina åtaganden i form av betalning
av kundfakturor.
Eftersom koncernens exponering mot enskilda kunder är relativt låg är risken för att kundförluster skall få stor
inverkan förhållandevis liten. Koncernen har fastställt riktlinjer för att säkra att försäljningen av tjänster sker till kunder
med lämplig kreditvärdighet samt att erforderliga reserveringar sker för osäkra fordringar. Om kunder värderas av
oberoende värderare, t e x UC, används dessa bedömningar. I de fall då ingen oberoende kreditbedömning finns
görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet i huvudsak baserad på dennes finansiella ställning.

Kapitalrisk
Målsättningen avseende kapitalstrukturen är att säkerställa koncernens operativa dotterbolags framtida förmåga att
bedriva sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter.
Kapitalbehovet bedöms på basis av skuldsättningsgraden, vilken beräknas som nettoskulden dividerat med totalt
kapital. Totalt kapital utgör summan av koncernens eget kapital plus nettoskulden.
Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t.ex. finansiella tillgångar som kan säljas)
baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Det noterade marknadspriset som används för koncernens
finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen.
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Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av
värderingstekniker. Skolonkoncernen använder ett antal olika metoder och gör antaganden som baseras på de
marknadsförhållanden som råder på balansdagen. Andra tekniker, såsom beräkning av diskonterade kassaflöden,
används för att fastställa verkligt värde för resterande finansiella instrument.
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara deras
verkliga värden, eftersom dessa poster är kortfristiga till sin natur.
Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag. Man följer noga rullande prognoser för
koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i
den löpande verksamheten samtidigt som man löpande bibehåller tillräckligt med utrymme på avtalade
kreditfaciliteter som inte nyttjats så att koncernen inte bryter mot lånelimiter eller lånevillkor (där tillämpligt) på några
av koncernens eller dess döttrars lånefaciliteter. Sådana prognoser beaktar de planer för skuldsanering, uppfyllelse
av lånevillkor, uppfyllelse av interna balansräkningsbaserade resultatmått och, om tillämpligt, externa tillsyns- eller
legala krav – till exempel valutarestriktioner.
Övriga finansiella risker
Placeringar av överskottslikviditet skall ske utan att koncernen ikläder sig någon betydande likviditetsrisk.
Överskottslikviditet ska enligt gällande policy placeras på bank eller i annat räntebärande instrument. Anledningen är
att en placering ska kunna lösas in med kort varsel och på så sätt minska den likviditetsrisk som uppstår i samband
med en placering.
Sammantaget bedöms likviditetsrisken och refinansieringsrisken (risken att refinansiering av förfallna lån försvåras)
som låg med hänsyn till att koncernen dels har outnyttjade kreditlöften, dels betydande finansiella resurser.
Ledningen följer löpande prognoser för koncernens likviditetsreserv på basis av prognosticerade operativa
kassaflöden.
ÖVRIGA RISKER
Miljörisker
Inget av koncernens bolag bedriver verksamhet som kräver tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken eller
motsvarande lagstiftning.
Tvister och försäkringar
Skolon-koncernen är inte inblandad i några rättsliga tvister. Koncernen har ett försäkringsprogram som inkluderar
sedvanlig styrelseansvarsförsäkring omfattande styrelse och ledande befattningshavare samt de i koncernen
ingående bolagen.
Covid -19
Under den fortsatta Covid-19 pandemin har bolaget haft möjligheten att på ett unikt sätt bidra till skolans omställning
mot en digital undervisning till nytta för 100.000-tals lärare och elever. Bolaget har inte sett någon större negativ
påverkan till följd av Covid-19 pandemin affärsmässigt men har fått göra en omställning till ett helt digitalt arbetssätt.
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Tilläggsupplysning

KONCERNRESULTATRÄKNING

1,2,3,4

Rörelsens intäkter
Försäljningsintäkter
Förändring av lager
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

5

6,7
8

9

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

10
11

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT
Hänförligt till
-moderföretagets ägare
-minoritetsintressen
RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie hänförligt till moderbolageaktieägare
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2021

2020

36 601 491
70 887
4 636 650
9 562
41 318 590

28 168 340
-18 410
22 419
12 974
28 185 323

-16 106 097
-10 225 712
-17 055 724

-11 762 363
-5 698 378
-17 640 271

-2 917 462
-46 304 995

-2 848 485
-37 949 497

-4 986 405

-9 764 174

262 700
-6 668
256 032

14 412
-336 763
-322 351

-4 730 373

-10 086 525

-71 761

-230 969

-4 802 134

-10 317 494

-4 802 134
-

-10 317 494
-

-24,2

-51,9

SEK
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KONCERNBALANSRÄKNING

2021

2020

1 009 352
7 360 104
77 064
0
85 763
8 532 283

1 409 710
5 171 352
99 876
0
132 157
6 813 095

-

-

8 532 283

6 813 095

258 305
6 034 476
178 803
336 595
944 516
7 752 695

373 342
6 702 626
11 690
2 235 251
903 379
10 226 288

5 758 066

5 774 757

Summa omsättningstillgångar

13 510 761

16 001 045

SUMMA TILLGÅNGAR

22 043 044

22 814 140

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SEK

SEK

Tilläggsupplysning

Immateriella anläggningtillgångar
Goodwill
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Hemsida
Varumärken
Programvaror
Summa immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

14

13

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Varulager
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

17

18

Kassa och bank
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KONCERNBALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

2021

2020

198 669
7 360 104
48 293 836
-47 840 483
-4 802 134
3 209 992
3 209 992

198 669
5 228 614
48 293 836
-35 118 645
-10 317 494
8 284 980
8 284 980

41 200
41 200

117 700
117 700

5 900 379
78 744
2 126 476
10 686 252
18 791 851

1 774 320
80 535
2 924 400
9 632 204
14 411 459

22 043 043

22 814 139

SEK

SEK

Tilläggsupplysning
19,20,21

Aktiekapital (198 669 aktier)
Utvecklingsfond
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderförtagets aktieägare
Minoritetsintressen
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder, ej räntebärande
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN - Tilläggsupplysning 24
2021
SEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2020

SEK

-4 730 373
2 389 646
-72 831
-2 413 558

-10 086 525
3 465 316
-260 715
-6 881 924

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från rörelsen

2 473 593
4 303 892
4 363 927

-2 123 470
6 704 621
-2 300 773

Erhållen ränta och liknande inbetalningar
Betald ränta och liknande utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

262 700
-6 668
4 619 959

14 412
-336 764
-2 623 125

Investeringsverksamheten
Förändring av immateriella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 636 650
-4 636 650

-190 818
-190 818

Finansieringsverksamheten
Nyemission/aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0

0
0

-16 691

-2 813 943

5 774 757
5 758 066

8 588 701
5 774 757

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Konsulttjänster inköpta från koncernbolag
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

6, 7
8

9

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

10
11

Resultat efter finansiella poster

2020

23 643 810
4 502 798
6 115
28 152 723

14 033 845
22 419
4 271
14 060 535

-17 879 358
-407 100
-13 208 353

-8 806 312
-342 617
-11 923 958

-2 138 797
-33 633 608

-2 085 676
-23 158 563

-5 480 885

-9 098 028

20 154
-48 224
-28 070

18 355
-23 861
-5 506

-5 508 955

-9 103 534

SEK

Tilläggsupplysning

5
4

2021

SEK

Bokslutsdispositioner

12

2 000 000

0

Skatt på årets resultat

13

0

0

-3 508 955

-9 103 534

ÅRETS RESULTAT
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2021

2020

7 165 477
42 967
7 208 444

4 787 180
57 262
4 844 442

8 703 487
3 850 004
12 553 491

8 703 487
8 703 487

19 761 935

13 547 929

545 996
4 725 132
240 034
625 965
6 137 127

4 758 010
4 527 374
49 299
647 370
9 982 053

Kassa och bank

2 718 065

2 214 789

Summa omsättningstillgångar

8 855 192

12 196 842

28 617 127

25 744 771

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

SEK

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SEK

Tilläggsupplysning

Immateriella anläggningtillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Varumärke
Programvaror
Summa immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Fordran på koncernbolag
Summa finansiella anläggningstillgångar

14

15
16

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Fordran på koncernbolag
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

16
17
18

SUMMA TILLGÅNGAR
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2021

2020

198 669
7 165 477
7 364 146

198 669
4 844 442
5 043 111

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

37 092 836
-33 500 429
-3 508 955
83 452

37 092 836
-22 075 860
-9 103 534
5 913 442

SUMMA EGET KAPITAL

7 447 598

10 956 553

6 246 434
4 551 490
78 744
1 226 080
9 066 781
21 169 529

4 465 258
954 312
1 328 027
8 040 621
14 788 218

21 169 529

14 788 218

28 617 127

25 744 771

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

SEK

SEK

Tilläggsupplysning
19,20,21

Bundet eget kapital
Aktiekapital (198 669 aktier)
Utvecklingsfond
Summa bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

18

22

SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET - Tilläggsupplysning 24
2021
SEK

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2020

SEK

-5 480 885
2 138 797
0
-3 342 088

-9 103 528
2 091 182
0
-7 012 346

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från rörelsen

3 844 927
6 381 309
6 884 148

-4 945 167
7 170 500
-4 787 013

Erhållen ränta och liknande inbetalningar
Betald ränta och liknande utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

20 154
-48 224
6 856 078

18 355
-23 861
-4 792 519

Investeringsverksamheten
Förändring av immateriella anläggningstillgångar
Förändring av materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 502 798
0
-3 850 004
-8 352 802

-99 476
0

Finansieringsverksamheten
Nyemission/aktieägartillskott
Erhållet koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
2 000 000
2 000 000

0
0
0

503 276

-4 891 995

2 214 789
2 718 065

7 106 782
2 214 789

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
UtvecklingsAktiekapital
fond

KONCERNEN
Eget kapital 2019-12-31
(198 669 aktier)

198 669

7 465 121

Övrigt
Annat eget
tillskjutet kapital samt Minoritetsintresse
kapital årets resultat
48 293 836

-37 649 631

48 293 836

294 479
-99 475
2 335 982
-10 317 494
-45 436 139

Justering för valutakursdifferenser, utländska bolag

99 475
-2 335 982

Aktivering utvecklingsfond
Årets avskrivning utvecklingsfond

Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31
(198 669 aktier)

198 669

5 228 614

-57 262
4 636 650
-2 447 898

Aktivering utvecklingsfond
Årets avskrivning utvecklingsfond

-

MODERBOLAGET
Eget kapital 2019-12-31
(198 669 aktier)
Överföring fg års resultat

Utvecklingsfond

198 669

6 762 709

Justering för årets avskrivning utvecklings

99 475
-2 017 742

Aktivering utvecklingsfond

Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31
(198 669 aktier)
Överföring fg års resultat

198 669

Justering för fg år utvecklingsfond
Aktivering utvecklingsfond
Årets avskrivning utvecklingsfond

4 844 442

-10 317 494
8 284 980
-272 854

Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31
198 669
7 360 104 48 293 836
(198 669 aktier)
Villkorat aktieägartillskott redovisas i Övrigt tillskjutet kapital och uppgår totalt till 11 201 000 (11 201 000) sek.

Aktiekapital

18 307 995
294 479

-272 854
57 262
-4 636 650
2 447 898
-4 802 134
-52 642 617

Justering för valutakursdifferenser, utländska bolag
Justering för fg år utvecklingsfond

-

Totalt eget
kapital

-4 802 134
-

3 209 992

Fri överkurs- Balanserat
Totalt eget
fond
resultat Årets resultat
kapital

Totalt eget
kapital

37 092 836

37 092 836

-57 262
4 502 798
-2 124 501

-16 083 499

-7 910 632

20 060 083

-7 910 632
-99 475
2 017 742

7 910 632

0

-9 103 530
-9 103 530

-9 103 530
10 956 553

9 103 530

0

-22 075 864
-9 103 530
57 262
-4 502 798
2 124 501

Årets resultat
-3 508 955
-3 508 955
Eget kapital 2021-12-31 198 669
7 165 477 37 092 836 -33 500 429
-3 508 955
7 447 598
(198 669 aktier)
Villkorat aktieägartillskott redovisas i Balanserat resultat och uppgår totalt till 11 201 000 (11 201 000) sek.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL ÅRSREDOVISNINGEN
TILLÄGGSUPPLYSNING 1 – ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Skolon AB (moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen) omfattar verksamhet inom en digital samlingsplats
som samlar alla digitala läromedel och lärresurser på ett ställe samt en leverantörsoberoende återförsäljare och distributör av
kompensatoriska verktyg kopplade till tal, text och skrift.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernens och moderföretagets finansiella rapporter är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Koncernföretag
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt
som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår
härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Under året förvärvade företag inkluderas normalt i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från
under året sålda företag inkluderas i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.
Koncernens utländska dotterföretag klassificeras som självständiga dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för
omräkning av dess bokslut. Detta innebär att deras tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i
resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.
När moderföretaget eller annat koncernföretag företagit säkringsåtgärd för att balansera och skydda mot kursdifferenser på en
nettoinvestering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på säkringsinstrumentet direkt till eget kapital, till den del den
motsvaras av en under året dit förd omräkningsdifferens för dotterföretaget.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.
I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretags kapital redovisas i
separat post i koncernens balansräkning.
I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som
utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden respektive nominella värden om ej annat framgår.
Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderföretagets direkt eller indirekt innehar minst 20
% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i
ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i
intresse¬företagets nettotillgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar) vid
förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad
vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver.
Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten.
I moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
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Fusioner
Fusion som utgör en koncernintern omstrukturering redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att tillgångar och
skulder övertas till värden som har sin grund i den förvärvsanalys som upprättades vid det ursprungliga förvärvet av det
överlåtande företaget. Fusionsdifferensen förs direkt till eget kapital.
Fusion som innebär en reell anskaffning redovisas enligt förvärvsmetoden, på det sätt som beskrivs ovan i avsnittet om
koncernredovisning.
Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex
terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela
effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning.
Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
För tjänsteuppdrag som faktureras till fast pris redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt
respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags
färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet
av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.
För tjänsteuppdrag utförda på löpande räkning vinstavräknar företaget i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFN:s huvudregel i
BFNAR 2012:1. Pågående, ej fakturerade, tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört
arbete.
En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Inkomstskatter
Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom i då den
underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital, varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är den skattekostnad för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Koncernens aktuella skatt beräknas enligt de skattesatser som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån balansräkningsansatsen för alla temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar
och skulder i de finansiella rapporterna och deras skattemässiga värden. Förändring av uppskjuten skatt redovisas i
resultaträkningen. Värdering av uppskjuten skatt beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade
eller reglerade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per
balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning sker vid värdering av uppskjutna skatter.
Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteinbetalningar i framtiden. Värderingen omprövas varje balansdag.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma skattemyndighet
och när koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
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Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling: Utgifter avseende utvecklingsprojekt balanseras i koncernen som immateriella tillgångar i den
omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med
att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder.
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera ett utvecklingsprojekt räknas in i anskaffnings¬värdet till den del räntan hänför
sig till utvecklingsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader.
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget
tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden överstiger inte fem år.
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter: Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och
varumärken balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst 20 år.
Utgifter för utveckling av programvaror: Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara
omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av koncernen
och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Direkta
kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande personal och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader.
Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess ursprungliga nivå redovisas som en
förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av
linjärt över nyttjandetiden, dock högst fem år.
Förvärvade programvaror: Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett
omfattande sätt anpassats för koncernens räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar
som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock
högst fem år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av
tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas
som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för
samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade
värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till
detta återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats
föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade
värden. För immateriella tillgångar med en nyttjandetid som överstiger 20 år eller som ännu inte är färdiga att användas sker en
prövning av eventuellt nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång föreligger eller ej. En
tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till
grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det
värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.
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Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren,
klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella
leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal.
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Koncernen har inga finansiella leasingavtal.
Finansiella instrument
I koncernredovisningen redovisas finansiella instrument enligt K3 kapitel 12.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar,
leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella
marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för
beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar
där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.
Kundfordringar. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
Värdepapper och finansiella fordringar. Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas
långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive
ränteportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Eventuella derivat bruttoredovisas dock.
Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.
Låneskulder. Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller
ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa
efterskänkts.
Derivatinstrument. Koncernen utnyttjar inga derivatinstrument.
Transaktionsexponering. Kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurser. Eventuella
valutasäkringstransaktioner avseende framtida flöden i utländsk valuta påverkar resultatet i takt med att de säkrade fordringarna
och skulderna redovisas i balansräkningen. Säkringstransaktioner värderas därvid till balansdagskurs och omvärderingen
redovisas i rörelseresultatet.
Energisäkring. Finansiella kontrakt avseende prissäkring på energi avräknas till spotpriser och resultatredovisas i takt med att
leverantörsfakturor avseende säkrade leveranser redovisas i balansräkningen.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar som är
räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett
diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
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Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt
att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Avsättningar för omstrukturering görs när en detaljerad formell plan för åtgärden finns och en välgrundad förväntan har
skapats hos dem som berörs. Avsättningar för framtida garantikrav avser de närmast två åren och baseras på historisk
information om garantikrav samt aktuella trender som kan tyda på att framtida krav kan komma att avvika från de historiska. Inga
avsättningar görs för framtida rörelseförluster.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser. Koncernens svenska pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4. Det utländska
dotterföretagets pensionsförpliktelser redovisas enligt lokala regler.
Samtliga koncernens pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Samtliga
pensionskostnader belastar rörelseresultatet.
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner, för vilka bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp
som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna
förpliktelsen eller kostnaden, och det finns inga möjligheter till aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen
beräknas utan diskontering, utom i de fall den inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader efter utgången av den
period under vilken de anställda utför de relaterade tjänsterna. I tilläggsupplysning 9 har jämförelsetalet för 2020 avseende löner
och ersättningar till övriga anställda justerats i moderbolaget, från -9 530 till -6 934 msek. Detta medför även en justering i
summeringen för koncernen i jämförelsetalet med samma belopp.
Negativ goodwill
Negativ koncerngoodwill utgörs av det belopp varmed verkligt värde på koncernens andel av förvärvade nettotillgångar överstiger
anskaffningsvärdet. Negativ goodwill redovisas som övriga avsättningar. I den omfattning som negativ goodwill avser
förväntningar om framtida förluster och kostnader som har identifierats i förvärvet och som kan mätas på ett tillförlitligt sätt men
som inte representerar identifierbara skulder, redovisas denna andel av den negativa goodwillen i resultaträkningen när de
framtida förlusterna och kostnaderna realiseras. Eventuell återstående negativ goodwill, som inte överstiger verkligt värde på de
anskaffade avskrivningsbara icke-monetära tillgångarna, redovisas som intäkt i resultaträkningen över en period som motsvarar
den återstående vägda genomsnittliga nyttjandetiden för dessa tillgångar. Den del av negativ goodwill som överstiger verkligt
värde av dessa tillgångar redovisas omedelbart som intäkt i resultaträkningen. Upplösning av negativ goodwill redovisas i
resultaträkningen i posten Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar.
Eget kapital
Fördelning av eget kapital har per 31 december 2021 förändrats jämfört med tidigare årsredovisningar, i såväl balansräkning som
specifikation över eget kapital. Gäller både moderbolag och koncern.
Totalt eget kapital är oförändrat.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför ineller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta
för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
• handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
• har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
TILLÄGGSUPPLYSNING 2 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Efter räkenskapsårets utgång har styrelsen i moderbolaget tagit beslut om att börsnotera bolaget.
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TILLÄGGSUPPLYSNING 3 – FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernens hantering av olika finansiella risker redogörs närmare för under avsnittet Riskhantering på sidan 4 – 7.
TILLÄGGSUPPLYSNING 4 – INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Av moderbolagets totala försäljningsintäkter och inköpskostnader avser 11,0 % (3,7 %) av försäljningen och 2,3 % (4,9 %) av
inköpen andra koncernföretag. Moderbolagets försäljning utgör försäljning av tjänster.

TILLÄGGSUPPLYSNING 5 – OFFENTLIGA BIDRAG
Koncern

Moderbolag

2021

2020

2021

2020

Sjuklöneersättning

9 562

12 974

6 115

4 271

Summa

9 562

12 974

6 115

4 271

Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Inga fordringar
eller skulder har bokats.

TILLÄGGSUPPLYSNING 6 – UPPLYSNING OM REVISIONSARVODE
Koncern
2021
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Summa

-217 906
-217 906

2020
-261 377
-261 377

Moderbolag
2021
-67 500
-67 500

2020
-59 000
-59 000

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen,
samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.
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TILLÄGGSUPPLYSNING 7 – LEASINGKOSTNADER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING
De längsta framtida betalningsåtaganden i koncernen eller moderbolaget är avtalade på 48 månader. Ingen vidareuthyrning av tillgångar sker
varken i koncernen eller moderbolaget, och således finns inga leasingintäkter.
Det nominella värdet av framtida minimileaseavgifter (inklusive hyra för lokaler), avseende icke uppsägningsbara leasingavtal, fördelar sig enligt
följande:

Koncern

Moderbolag

2021

2020

2021

2020

-1 032 405
-481 598
-971 040

-306 202
-291 280
-214 657

-660 561
-200 829
0

-511 587
-153 290
0

2021

varav män

2020

varav män

Moderbolag

19

68%

15

73%

Dotterbolag
Koncernen totalt

5
24

60%
64%

7
22

57%
68%

Räkenskapårets leasingkostnader inklusive
lokalhyror
Inom ett år
Senare än ett år men innan fem år

TILLÄGGSUPPLYSNING 8 – LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA
KOSTNADER

Medelantalet anställda

Antalet anställda per land
Sverige
Norge
Summa

2021
23
1
24

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2021
6
3
9

Moderbolag
Dotterbolag
Koncernen totalt

Transaktion 09222115557463089721

Sida 23

2020
20
2
22
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4
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2021

TSEK
Moderbolaget

Löner och andra ersättningar (varav
tantiem)

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

-

-

-

-

-9 075
(-)

-3 507
(-649)

-6 934
(-)

-2 394
(-508)

-9 075
(-)

-3 507
(-649)

-6 934
(-)

-2 394
(-508)

Styrelseledamöter, verkställande
direktör och andra ledande
befattningshavare
Övriga anställda
Moderbolaget totalt
Dotterbolagen

Sociala kostnader
Löner och andra ersättningar (varav (varav pensionskostnader)
tantiem)

2021

Styrelseledamöter, verkställande
direktör och andra ledande
befattningshavare
Övriga anställda
Dotterbolagen totalt

Koncernen

2020

-

-

-814
(-)

-364
(-138)

-3 858
(-)
-3 858
(-)

-1 101
(-257)

-3 479
(-)

-1 059
(-307)

-1 101
(-257)

-4 293
(-)

-1 423
(-445)

2021

Styrelseledamöter, verkställande
direktör och andra ledande
befattningshavare
Övriga anställda
Koncernen totalt

2020

2020

-

-

-814
(-)

-364
(-138)

-12 933
(-)
-12 933
(-)

-4 608
(-906)

-10 413
(-)

-3 453
(-815)

-4 608
(-906)

-11 227
(-)

-3 817
(-953)

TILLÄGGSUPPLYSNING 9 – AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Utveckling
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Summa

Koncern
2021

2 447 898
400 358
69 206
2 917 462
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TILLÄGGSUPPLYSNING 10 – ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncern
Ränteintäkter, externa
Valutakursdifferenser

Moderbolag

2021

2020

2021

2020

2 178

14 412

1 000

1 735

0

0

19 154

16 620

262 700

14 412

20 154

18 355

260 522

Ränteintäkter från koncernföretag
Summa

TILLÄGGSUPPLYSNING 11 – ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncern
2021
Räntekostnader, externa
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga finansiella kostnader
Valutakursdifferenser
Summa

2020

Moderbolag
2021

2020

-2 871
0
-1 250
-2 547

-25 686
0
0
-311 078

-1 772
-43 463

-1 759
-22 102

-2 989

0

-6 668

-336 764

-48 224

-23 861

TILLÄGGSUPPLYSNING 12– BOKSLUTSDISPOSITIONER
Koncern
Koncern

Moderbolag

2021

2020

2021

2020

Återförd periodiseringsfond

-

53 500

-

-

Koncernbidrag

-

-

2 000 000

-

Summa

-

53 500

2 000 000

-

TILLÄGGSUPPLYSNING 13 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncern
Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av Goodwill i koncernen
Skatt enligt gällande skattesats dotterbolag
Effekt återförd periodiseringfond
För året uppkomna underskottsvadrag
Korrigering av skatt hänförlig till tidigare år
Summa årets skattekostnader
Effektiv skattesats
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Moderbolag

2021

2020

2021

2020

-4 730 373
974 457
-41 053
0
-82 474
0
-4 893
-918 868
1 070
-71 761

-10 033 025
2 147 067
-57 364
0
0
0
0
-1 803 134
-55 600
230 969

-3 508 954
722 845
-23 148
0
0
0
0
-699 697
0
0

-9 103 529
1 948 155
-44 001
0
0
0
0
-1 904 154
0
0

2%

-2%

0%

0%
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TILLÄGGSUPPLYSNING 14 – IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten har genererats främst i Skolon AB.
Koncern
2021

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Summa
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar, förvärvade tillgångar
Årets avskrivningar
Summa
Bokfört värde

2020

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar, förvärvade tillgångar
Årets avskrivningar
Summa
Bokfört värde

2020

13 169 219

13 069 744

11 578 002

11 478 527

4 636 650

99 475

4 502 798

99 475

17 805 869

13 169 219

16 080 800

11 578 002

-7 997 867

-5 604 253

-6 790 822

-4 720 605

-2 447 898

-2 393 614

-2 124 501

-2 070 217

-10 445 765

-7 997 867

-8 915 323

-6 790 822

7 360 104

5 171 352

7 165 477

4 787 180

Koncern
Hemsida
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Summa

Moderbolag
2021

Moderbolag

2021

2020

2021

2020

171 180

171 180

-

-

171 180

171 180

-

-

-71 304

-48 492

-

-

-22 812

-22 812

-94 116

-71 304

0

0

77 064

99 876

0

0

Koncern

Moderbolag

Varumärken

2021

2020

2021

2020

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Summa

25 217

25 217

25 217

25 217

25 217

25 217

25 217

25 217

-25 217

-25 217

-25 217

-25 217

-25 217

-25 217

-25 217

-25 217

0

0

0

0

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar, förvärvade tillgångar
Summa
Bokfört värde
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Koncern
2021

Programvaror
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Årets avyttringar
Summa

167 771

2020
167 771

0

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar, förvärvade tillgångar
Årets avskrivningar
Årets avyttringar
Summa
Bokfört värde

Bokfört värde

167 771

167 771

71 478

71 478

-14 216

-46 394

-35 614

-14 296

-14 216

-

-

-

-

-82 008

-35 614

-28 512

-14 216

85 763

132 157

42 966

57 262

Moderbolag

2021

2020

2021

2020

1 976 884

1 976 884

-

-

-

-

-

-

1 976 884

1 976 884

-

-

-166 816

-

-

-400 358
-567 174

-

-

1 409 710

-

-

8 532 283

6 813 095

7 208 443

4 844 442

2021

2020

8 703 487

8 703 487

0

0

8 703 487

8 703 487

0

0

0

0

8 703 487

8 703 487

Efter bokslutsdagen har inga förändringar skett.
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TILLÄGGSUPPLYSNING 15 – ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Summa

71 478

-

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
-567 174
Årets avskrivningar
-400 358
Summa
-967 532
Bokfört värde
1 009 352
Posten goodwill uppstod i koncernen då moderbolaget förvärvade dotterbolagen.

Moderbolag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Årets förvärv/aktieägartillskott/omklassificeringar
Summa

71 478

-

Koncern

Summa immateriella tillgångar

2020

-

-35 614

Goodwill
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Årets avyttringar
Summa

Moderbolag
2021
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Moderbolag
Specifikation av aktier i
koncernföretag
Org.nr.
Svensk Talteknologi AB

Säte

Andel

Antal
aktier

Bokfört
värde 2021

Bokfört
värde 2020

556722-1501

Karlshamn

1539

1 539

8 500 000

8 500 000

Skolon Sverige AB

559164-5709

Karlshamn

1000

1 000

100 000

100 000

Skolon AS

919750359

Oslo

1000

1 000

103 487

103 487

8 703 487

8 703 487

Eget kapital

Resultat

Summa
Redovisning av eget kapital och resultat
Svensk Talteknologi AB

556722-1501

7 844 045

381 554

Skolon Sverige AB

559164-5709

76 223

-1 713

Skolon AS

919750359

-4 900 379

-1 062 226

TILLÄGGSUPPLYSNING 16 – FORDRINGAR OCH SKULDER HOS KONCERNFÖRETAG
Moderbolag
Fordringar och skulder hos koncernföretag

< 1 år

Fordringar hos koncernföretag som förfaller inom
Skulder till koncernföretag som förfaller inom

3 093 843

1 – 5 år

> 5 år

3 850 004

8 794 281

Moderbolaget har såväl fordringar som skulder till dotterbolagen. I balansräkningen på sid 13 - 14 har dessa nettoredovisats.
TILLÄGGSUPPLYSNING 17 – KUNDFORDRINGAR
Koncern
2021

2020

Moderbolag
2021

2020

Kundfordringar

6 066 461

Osäkra kundfordringar
Kundfordringar-netto

-31 984

-30 993

-2 500

-10 000

6 034 477

6 702 626

4 725 132

4 527 374

6 733 619

4 727 632

4 537 374

Det finns ingen koncentration av kreditrisker avseende kundfordringar. Kreditkvaliteten avseende kundfordringar i samtliga
koncernbolag har historiskt varit hög. Det verkliga värdet på kundfordringar motsvarar det redovisade värdet.
Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar. Åldersanalysen av
koncernens fullgoda kundfordringar framgår nedan:
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Åldersanalys, kundfordringar som är förfallna men ej nedskrivna

Ej förfallna kundfordringar
Fordringar förfallna mellan 1 – 2 månader
Fordringar förfallna mellan 2 – 3 månader
Fordringar förfallna mellan 3 – 4 månader
Summa

Koncern
2021

2020

Moderbolag
2021

2020

5 542 063

6 198 840

4 699 827

4 283 209

458 664

443 002

12 500

244 165

12 805

37 869

12 805

20 945

22 915

6 034 477

6 702 626

4 725 132

4 527 374

TILLÄGGSUPPLYSNING 18 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncern
2021
Förutbetalda mässkostnader
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda resekostnader
Förutbetalda programvaror
Upplupna intäkter
Övriga poster

2020
197 663

143 013

143 013

15 849

84 174

0

0

36 396

100 745

36 396

100 745

291 801

160 272

99 400

0

99 400

236 641

421 397

154 755

304 212

944 516

903 379

625 965

647 370

TILLÄGGSUPPLYSNING 19 – EGET KAPITAL
Specifikationen över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital på sidan 18.

TILLÄGGSUPPLYSNING 20 – RESULTATDISPOSITION
Medel att disponera
Fri överkursfond

37 092 836

Balanserat resultat

-33 500 429

Årets resultat

-3 508 955

Summa

83 452

Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning

83 452

Summa

83 452
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2020

197 663

297 695

Summa
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2021
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TILLÄGGSUPPLYSNING 21 – UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE
Transaktioner med närstående
Varken moderbolag eller koncern har under räkenskapsåret genomfört några närståendetransaktioner så som de definieras i ÅRL 5:12a - 12b.
Transaktioner med koncernföretag

Inköp och försäljning mellan koncernföretag framgår av Tilläggsupplysning 4, och fordringar respektive skulder hos
koncernföretag av Tilläggsupplysning 17. I koncernredovisningen har samtliga koncerntransaktioner eliminerats.
Marknadsmässig ränta utgår på lånefordringar respektive låneskulder mellan koncernföretagen. Bolaget innehar inte några
säkerheter för fordringar på koncernföretag. Bolaget har inte gjort några reserveringar för osäkra fordringar på närstående (2020:
noll).
TILLÄGGSUPPLYSNING 22 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncern
2021
Förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Upplupna revisionskostnader
Övriga upplupna kostnader

Summa

2020

Moderbolag
2021

2020

6 796 819

4 603 859

6 635 368

4 603 859

1 839 275

1 670 233

1 379 166

1 295 860

121 000

115 000

40 000

40 000

1 929 159

3 243 112

1 012 247

2 100 902

10 686 253

9 632 204

9 066 781

8 040 621

TILLÄGGSUPPLYSNING 23 – STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH ÅTAGANDEN
Koncern
2021

Eventualförpliktelser

2020

Moderbolag
2021

2020

Övriga eventualförpliktelser

0

0

0

0

Summa

0

0

0

0

Övriga åtaganden
Koncernen och moderbolaget har per den 31 december 2021 inga övriga kontrakterade åtaganden, ännu ej redovisade i de finansiella
rapporterna, som medför väsentliga framtida utbetalningar. Åtaganden avseende leasing, se Tilläggsupplysning 8.

TILLÄGGSUPPLYSNING 24 – TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN
Upplysning om erhållna och betalda räntor och liknande resultatposter

Erhållen ränta i koncernen under 2021 uppgick till 262 700 kr (14 812 kr) och i moderbolaget till 20 154 kr (18 355 kr). Betald
ränta i koncernen under 2021 uppgick till -6 668 kr (336 763 kr) och i moderbolaget till 48 224 kr (23 861 kr).
"Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm" består av ned-/avskrivningar av materiella tillgångar, samt nedskrivning
av värden av koncernbolag.
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TILLÄGGSUPPLYSNING 25 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Vid upprättandet av årsredovisningen råder det fortfarande betydande osäkerhet gällande vilka konsekvenser den fortsatta
spridningen av coronaviruset Covid -19 kommer att resultera i för bolagen i koncernen. Styrelsen säkerställer att alla de råd och
regelverk som ställs efterföljs, och följer utvecklingen kontinuerligt. Styrelsen kan i påskrivande stund inte bedöma effekterna.

-----------Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 15e februari 2022 för fastställelse.
Karlshamn 2022-02-15

Peter Mattisson

Oliver Lundgren

Ulf Annvik

Styrelsens ordförande

Verkställande direktör

Styrelseledamot

Atle Andersen

Anders Abrahamsson

Maria Ericsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Anders Håkansson
Auktoriserad revisor
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