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Styrelsen och verkställande direktören för Played Top Holding AB får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för 2016-12-16 – 2017-12-31.  
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Played Top Holding AB har som mål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom koncernföretag, 
i norra Europa, bedriva försäljning och distribution av leksaker, läromedel, förbrukningsartiklar, möbler 
och inredningar samt att investera i företag som bedriver sådana verksamheter, samt idka därmed 
förenlig verksamhet. Koncernen indelar verksamheten i följande geografiska marknader, Sverige, 
Danmark, Finland och Norge. 
 
Played Top Holding AB bildades 16 december 2016 och hade efter bildandet ett dotterbolag; Played 
Holding AB. Den 16 februari 2017 förvärvades Osby intressenterkoncernen (Lekolar) via Played Holding 
AB.  
 
Koncernen tillämpar frivilligt internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, 
Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer 
för koncerner. Hänsyn har inte tagits till fastställda men ännu ej ikraftträdda standarder eller tolkningar. 
 
Koncernförhållande 
 
Played Top Holding AB är registrerat i Sverige, har sitt säte i Stockholm och adress till företagets 
huvudkontor är c/o Lekolar, Hallarydsvägen 8, 283 23 Osby. Bolaget är moderbolag till det helägda 
svenska holding-, och servicebolaget Played Holding AB, org.nr: 559091-9311 som är holding- och 
servicebolag för de nordiska koncernföretagen: 
- Lekolar AB; org nr. 556605-0646   
- Lekolar Holding Finland Oy, org nr. 1952047-9 (Finland) 
- Lekolar Holding Norge AS, org nr. 990 999 023 (Norge) 
- Lekolar Leika A/S, org nr. 14 83 36 92 (Danmark) 

 
Lekolar Holding Finland Oy är moderbolag till det finska koncernföretaget; 

- Lekolar Printel OY, org nr. 1546343-8  
 
Lekolar Holding Norge AS är moderbolag till de norska koncernföretaget: 

- Lekolar AS; org nr. 986 546 332 
 
Under året har det svenska bolaget Osby intressenter AB, org nr. 556721-6337, fusionerats med bolaget 
Played Holding AB, det senare som absorberande företag. Under året har de danska bolagen 
fusionerats med Lekolar Leika A/S som absorberande företag av Lekolar A/S; org nr. 46 87 92 28 
 
Väsentliga händelser under året 
Played Top Holding koncernen etablerades inom nuvarande verksamhetsområde under inledningen av 
2017 genom förvärvet av Lekolargruppen med moderbolaget Osby Intressenter 2017-02-16. Played 
Top Holding AB-koncernen nådde en omsättning om 1 067,3 MSEK.  Resultat efter skatt blev -17,4 
MSEK. 
 
Bolaget har under året fokuserat på förhöjd servicegrad genom att förbättra leveranssäkerhet och korta 
leveranstider. Under året har betydande ändringar i valutakurserna för inköp hanterats. Olika aktiviteter 
kring sortiment och priser har genomförts för att förbättra marginalerna.  

 

Arbetet med att utveckla inköpskontoret i Shanghai i Kina och andra inköpsaktiviteter har fortsatt med 
gott resultat. 

 
Finansiering  
I samband med Played Holdings förvärv av Osby Intressenter tecknades ett bankavtal av de nya holding 
bolagen Played Top Holding AB och Played Holding AB som trädde i kraft 16 februari 2017. Den nya 
finansieringen omfattar långa krediter på 450 MSEK (vid årsskiftet 423 MSEK) samt en checkkredit upp 
till 120 mkr och löper till Februari 2021. Med finansieringen följer särskilda villkor med finansiella 
nyckeltal som skall uppfyllas varje enskilt kvartal under lånets löptid. Samtliga nyckeltal möttes per 31 
december 2017. 
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Per 30 juni har ett ovillkorat aktieägartillskott om 975 000 000 SEK lämnats till Played Holding AB. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen bestod fram till 16 februari av Henrik Jonsson, ordförande, Hans-Åke Zidén samt Johan 
Hesser. 
 
Ny styrelse är från 16 februari Mats Jönsson, ordförande, Johan Hesser och som suppleant Christian 
Markborn. Vid extra stämma 11 december valdes Fredrik Karlsson till ny ledamot 
 
CEO och CFO har varit permanent adjungerade i styrelsen. Olika ledande befattningshavare har 
adjungerats vid olika möten. Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft 10 möten och 6 
bolagsstämmor har hållits inklusive ordinarie årsstämma. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens hantering av väsentliga risker redovisas i not 16 ”Finansiella instrument och riskhantering”. 
 
Miljö, kvalitet och socialt ansvar (CSR) 
 
Arbetet med miljö, kvalitet och socialt ansvar (CSR) leds av en nordisk chef med ansvariga på alla fasta 
större driftställen i Norden och Shanghai kontoret. 
Lekolars miljöledningssystem är ISO 14001 certifierat sedan 1999. Vår verksamhet är inte 
anmälningspliktig och miljörapporter krävs inte av tillsynsmyndighet. Inga klagomål eller miljörelaterade 
incidenter har förekommit. Vår verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och förordningar. 
 
Under 2017 har Lekolar genomfört fyra interna revisioner i sitt miljö- och kvalitetsledningssystem samt 
genom Bureau Veritas en extern revision inom detta område. Lekolars miljöledningssystem är numera 
certifierat enligt ISO 14001:2015 och omfattar våra verksamheter i hela Norden. 
                       
I vårt miljöledningsarbete strävar vi efter att vår verksamhet skall bidra till en hållbar utveckling. Lekolar 
arbetar systematiskt med miljöfrågor och redovisar effekterna av sitt miljöarbete genom en årlig 
sammanställning av koldioxidutsläpp för transporter ut till kunder, tjänsteresor och energianvändning i 
egen fastighet. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer och på transporter som Lekolar beställer. 
Betydande arbete läggs ner på uppföljning av lagar och förordningar. Externa laboratorier används för 
att kontrollera innehåll i olika varor så inte skadliga produkter eller ämnen når kunden. Lekolar 
medverkar även i Upphandlingsmyndighetens projekt ”Giftfri förskola” vilket innebär att uppfylla högre 
kemiska krav än lagkraven i EU på varugrupper lek & hobbymaterial, möbler och textilier 
 
Kvalitet 
Lekolars kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 sedan Januari 2018. Lekolars 
ledningssystem finns i ett dokumenthanteringssystem vilket bland annat hanterar både Lekolars 
kvalitets- och miljöledningssystem med delprocesskartor. Integration har gjorts med 
informationssystemet. Ett omfattande testnings- och kontrollarbete utförs i hela processen med att 
utveckla och tillverka produkterna hos underleverantörer. Egna tekniker säkerställer att hela processen 
ger hög kvalitet till kunderna. 
 
Lekolars Inköpskontor i Shanghai blev ISO 9001 och ISO 14001 recertifierat i Januari år 2018.  
 
Socialt ansvar (CSR) 
Lekolar’s Code of Conduct är en del av våra leverantörskontrakt. Lekolar arbetar aktivt med att följa upp 
kraven i sin uppförandekod hos våra leverantörer, bland annat genom att regelbundet besöka de fabriker 
som tillverkar åt oss och genomföra revisioner. Lekolar är också medlem i Initiativ for Etisk Handel i 
Norge (IEH) och sammanställer varje år en rapport om sitt uppföljningsarbete och mål inom detta 
område. 
 
Lekolars Anti Bribery and Corruption Prevention Policy, som är framtagen för att förhindra korruption 
och mutor, gäller för alla kontakter med kunder och leverantörer. 
Vi är i uppstartsfasen med att skapa en hållbarhetsrapport där vi kommer presentera vår framdrift och 
status inom de sociala och etiska delarna. Rapporten förväntas vara klar under våren 2018.  
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Miljöpåverkan 
Lekolar AB bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Lekolar AB är certifierade i 
miljöledningssystemet ISO14001:2015.  
 
Bolaget rapporterar till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, El-registret, Kemikalieinspektionens 
Produktregister och har en omfattande källsortering, som lämnas för återvinning hos HåAB. Bolaget 
bedriver fortlöpande miljöutbildning av personalen. 
 
Moderföretaget 
Moderföretaget Played Top Holding AB äger Played Holding AB som äger de olika underkoncernerna 
och svarar för koncernledningen samt finansiell koordinering inom koncernen. Omsättningen uppgick 
till 0,6 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -9,4 MSEK. 
 
Koncernens förväntade framtida utveckling  

Bolagets breda produktportfölj och långsiktiga kundrelationer ger goda möjligheter för en fortsatt positiv 
utveckling som ledande leverantör till förskola och skola. 

 

Förslag till vinstdisposition  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK): 
 

Överkursfond 353 846 105 
Årets förlust -9 370 192 
Summa 344 475 913 
  
I ny räkning överföres 344 475 913 

 
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar, rapporter över totalresultat och över förändringar i eget kapital samt rapporter över 
kassaflöden och tilläggsupplysningar.  
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KONCERNENS 
RESULTATRÄKNING (KSEK) Not 

2016-12-16 
2017-12-31  

    

Nettoomsättning 2 1 067 291  

  1 067 291  

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror  -660 694   

Övriga externa kostnader 3, 4 -101 417  

Personalkostnader  5 -211 586  

Avskrivningar av    

anläggningstillgångar 6, 9-14 -42 270  

Summa rörelsens kostnader  -1 015 967  

Rörelseresultat  51 324  
    

Resultat från finansiella poster 7   

Ränteintäkter och liknande    

resultatposter  9 708  

Räntekostnader och liknande resultatposter -44 263   

    

Resultat efter finansiella poster  16 769  

    

Skatt på årets resultat 8 -34 134  

    

Årets resultat  -17 366  
    

Övrigt totalresultat    
Valutakursdifferenser vid omräkning 
av utlandsverksamheter  3 056  
    

Summa övrigt totalresultat för året  3 056  
    

Summa totalresultat för året  -14 310  
 

Årets resultat hänförligt till:    
  Moderbolagets ägare  -17 366  
  Innehav utan bestämmande inflytande  -  
    
Årets totalresultat hänförligt till:    
  Moderbolagets ägare  -14 310  
  Innehav utan bestämmande inflytande  -  
    
  Resultat per genomsnittligt antal aktie före utspädning 
(SEK/aktie) -51,56   
  Resultat per genomsnittligt antal aktie efter utspädning 
(SEK/aktie) -51,56   
    
  Genomsnittligt antal aktier 

 
336 816 

  
  Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 336 816  
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KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 
Kommentarer till verksamheten utgår från verksamheten i den koncern som förvärvades under året. 
 
Koncernens nettoomsättning 
Omsättningen nådde 1 067 MSEK. Gruppen i sin helhet har haft en stark försäljningsutveckling i 
samtliga länder där koncernen verkar. Även samtliga produktområden bidrar med tillväxt under 
verksamhetsåret.  
 
Koncernen har en fortsatt stark position inom upphandlade områden och har genom avtal förstärkt 
tillgången till marknaden i samtliga länder. Under året har även lagts fokus på ett utökat och breddat 
sortiment inom samtliga produktområden. 
 
Bruttoresultat  
Verksamheten bedrivs fortsatt med starkt fokus på sänkta inköpskostnader men med ett ökat fokus på 
bibehållen eller förbättrad kvalitet.  Olika projekt inom inköp har sänkt inköpskostnaderna av 
handelsvaror. Inflödet av NOK har påverkats negativt av svagare SEK/NOK valutakurs. Den starka 
USD och den svaga svenska kronan har påverkat marginalerna negativt. 
 
Rörelseresultat och rörelsemarginal 
Personalkostnaderna har stigit då betydande ändringar av organisation har genomförts för att stärka 
företagets säljorganisation. Personalkostnader har också ökat då bonus ökat pga. förbättrat resultat. 
Olika kostnader relaterade till Played Holdings förvärv av Osby Intressenter har ökat kostnader för 
handelsvaror. Rörelseresultat uppgår till 51,3 MSEK och rörelsemarginalen till 4,8 %. 
 
Resultat efter finansiella poster 

Under året har bankfinansiering och aktieägarlån säkrats till lägre räntenivåer än tidigare. Bolagets 
finansiering har omstrukturerats med minskad andel aktieägarlån i utbyte mot eget kapital. Resultatet 
efter finansiella poster uppgår till 16,8 MSEK. 
 
Årets resultat 
Årets resultat efter skatt uppgår till -17,3 MSEK och har påverkats av en skattekostnad på 34 MSEK 
som till största delen är en justering av tidigare perioders skattekostnad i den förvärvade koncernen.  
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KONCERNENS 
BALANSRÄKNING (KSEK) Not 2017-12-31  

     

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för dataprogram 9 32 357  

Kundrelationer 10 282 382  

Varumärke 11 161 533  

Goodwill 12 438 746  

   915 018  

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 13 28 179  

Inventarier, verktyg och installationer 14 11 511  

  39 690  

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra finansiella anläggningstillgångar  736  

Uppskjuten skattefordran 8 8 253  

  8 989  

    

Summa anläggningstillgångar  963 697  

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror  123 067  

Varor på väg  3 680  

   126 747  

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  255 552  

Övriga fordringar  2 126  

Skattefordran  187  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 8 028  

   265 893  

    

Likvida medel 16 113 942  

     

Summa omsättningstillgångar  506 582  

    

Summa tillgångar  1 470 279  
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KONCERNENS 
BALANSRÄKNING (KSEK) Not 2017-12-31  

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital    

    

Aktiekapital  438  

Övrigt tillskjutet kapital  353 847  

Reserver  3 056  

Årets resultat  -17 366  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare  

 
339 975  

    

Summa eget kapital  339 975  

    

Långfristiga skulder 16,17   

Uppskjuten skatteskuld 8 105 129  

Skulder till aktieägare  254 477  

Skulder till tilläggsköpeskilling  17 000  

Skulder till kreditinstitut  378 000  

  754 606  

    

Kortfristiga skulder 16, 17   

Checkräkningskredit 19 -  

Skulder till kreditinstitut     45 000  

Leverantörsskulder  99 315  

Skatteskuld  41 481  

Övriga skulder   53 681  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 136 221  

   375 698  

    

Summa eget kapital och skulder  1 470 279  
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  
 

  

  Övrigt     

 Aktie- tillskjutet  Årets  

 kapital kapital Reserver   resultat Summa 

Ingående balans 2016-12-16 - - - - - 

      
Totalt resultat 
Resultat efter skatt - -  -17 366 -17 366 

Övrigt totalresultat   3 056  3 056 

Totalresultat   3 056 -17 366 -14 310 

      

Transaktioner med aktieägare      

Nyemission 438 353 847   354 285 

      

Utgående balans 2017-12-31 438 353 847 3 056 -17 366 339 975 

      

      

      
 
Reserver avser valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter. 
 
 
Kommentarer till koncernens balansräkning 
 
Balansomslutning 
Totalt sett uppgår balansomslutningen till 1 470 MSEK som är i nivå med den tidigare koncernen.  
 
Anläggningstillgångar 
Den huvudsakliga delen består av förvärvade immateriella anläggningstillgångar. Olika projekt inom IT 
utgör större delen av årets investeringar inom materiella anläggningstillgångar.  
 
Omsättningstillgångar 
Lager uppgår till 126 MSEK vilket är i nivå med värdet i tidigare koncern. Kundfordringar uppgår till 255 
MSEK som är strax över värdet för tidigare koncern.  
 
Eget kapital 
Eget kapital har påverkats av årets resultat -17 MSEK och en positiv effekt av valutakursdifferenser vid 
omräkning av utlandsverksamheter om +3,1 MSEK. Eget kapital uppgår till 339 MSEK. 
  
Nettoskuldsättning 
Externa långfristiga skulder och kortfristiga räntebärande skulder uppgår till 423 MSEK. Kassan uppgår 
till 113 MSEK. Nettoskuldsättningen är därmed 310 MSEK.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Played Top Holding AB  
559091-9287 

 
 

 11 

 
RAPPORT ÖVER KONCERNENS 
KASSAFLÖDEN (KSEK)  

2016-12-16-
2017-12-31  

     

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  16 769  

Kostnader som inte ingår i kassaflödet 22 22 070  

Avskrivningar på anläggningstillgångar  42 270  

Betald skatt  -5 651  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändringar av rörelsekapital  75 458  

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av varulager  51 121  

Förändring av kortfristiga fordringar  -167 388  

Förändring av kortfristiga skulder  70 352  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 543   

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -17 822   

Försäljning av anläggningstillgångar  964   

Förvärv av koncernföretag 23 -73 997  

Förvärv av verksamhet  -4 558  

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -184  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -95 597   

    

Finansieringsverksamheten 22   

Nyemission  354 285  

Minskning av lån  -147 289  

Amortering av skulder till kreditinstitut  -27 000  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  179 996   

    

Årets kassaflöde  113 942    

    

Likvida medel vid årets början  -  

Likvida medel vid årets slut  113 942  
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Kommentarer till koncernens kassaflödesanalys 
 
Kassaflödets utveckling 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 75 MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster ökades med kostnader som inte ingår i kassaflödet samt 
avskrivningar.  Då verksamheten startades under året ökade fordringar med 168 MSEK vilket 
balanserades av ökade kortfristiga skulder om 70 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
blev därmed 30 MSEK. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -96 MSEK då investeringarna uppgick till 18 
MSEK och koncernföretag förvärvades för 74 MSEK. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 180 MSEK. Nyemission genomfördes om 354 
MSEK vilket balanserade minskning av skulder om 147 MSEK, amortering av lån om 27 MSEK.  

 
Årets kassaflöde uppgår till 114 MSEK. Utöver likvida medel finns en checkräkningskredit om 120 
MSEK som var outnyttjad vid årets slut.   
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MODERBOLAGETS 
RESULTATRÄKNING (KSEK) Not 

2016-12-16- 
2017-12-31  

    

Nettoomsättning 2 612   

  

612 
  

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader   2, 3 -852  

Personalkostnader   4 -394  

    

Summa rörelsens kostnader  -1 246  

    

Rörelseresultat  -634  

    

Resultat från finansiella poster 5   

    

Övriga ränteintäkter och liknande    

resultatposter  9 538  

Räntekostnader och liknande resultatposter -20 916   

    

Resultat före skatt  -12 012  

    

Skatt på årets resultat 6 2 643  

    

Årets resultat  -9 370  

    

Övrigt totalresultat  -  

    

Summa totalresultat för året  -9 370  
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MODERBOLAGETS 
BALANSRÄKNING (KSEK)              Not 2017-12-31  

    

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    
 
Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag      7 975 050  

Uppskjuten skattefordran                  6 2 643  

Fordringar hos koncernföretag 8 42 389  

  1 020 082  

    

Summa anläggningstillgångar  1 020 082  

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter      9 2 344   

  2 344  

    

Kassa och bank  208  

    

Summa omsättningstillgångar  2 552  

    

Summa tillgångar  1 022 634  
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Eget kapital och skulder (KSEK)              Not 2017-12-31  

    

Eget kapital    

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  438  

  438  

Fritt eget kapital    

Överkursfond  353 847  

Årets resultat  -9 370  

  344 477  

    

Summa eget kapital  344 915  

    

Långfristiga skulder 10   

Skulder till kreditinstitut  378 000  

Skulder till aktieägare  254 477  

  632 477  

    

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 11  -  

Skulder till kreditinstitut  45 000  

Övrig skuld  134  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 108  

   45 242  

    

Summa eget kapital och skulder  1 022 634  
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Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital (KSEK) 
 

Förändring av eget kapital 2017  

 
Aktie- 

kapital 
Överkurs- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Totalt eget 

kapital 

Totalt resultat      

Resultat efter skatt för året   -9 370 -9 370 

     

Transaktioner med aktieägare      

Nyemissioner 438 353 847 - 354 285 

     

Belopp vid årets utgång 438 353 847 -9 370 344 915 
 

 
 

Antal aktier  Rösträtt 
Stamaktier serie A 333 232  1 röst per aktie 
Preferensaktier serie B  105 263 10 röster per aktie 
 
Kvotvärdet på aktierna är 1 kr vardera. Serie A har en röst och serie B har tio röster. 
Preferensaktier har rätt till utdelning om motsvarande 7,0 % årsränta med årsvis kapitalisering. 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 
(KSEK) Not  

2016-12-01- 
2017-12-31  

    

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  -12 012  

Kostnader som inte ingår i kassaflödet 14 13 499  

Betald skatt  -  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändringar av rörelsekapital  1 487  

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av kortfristiga fordringar  -2 344  

Förändring av kortfristiga skulder  242  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -615   

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av koncernföretag 15 -975 050  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -975 050  

    

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  690 978  

Lån till koncernföretag  -42 389  

Amortering av skulder till kreditinstitut  -27 000  

Nyemission av aktier i samband med förvärv  354 285  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  975 873   

    

Årets kassaflöde  208  

    

Likvida medel vid årets början  -  

Likvida medel vid årets slut  208  
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KONCERNEN 
 
NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN (KSEK) 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernen tillämpar internationella redovisningsprinciper IFRS sådana de antagits av EU, 
Årsredovisningslagen samt Rådets för finansiell rapportering rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsnormer för koncerner. 
 

Nya eller ändrade standarder och tolkningar 2017 

Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningar har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2017. 

Dock är det ingen av dessa som har haft en väsentlig effekt på bolagets finansiella rapporter. 

 

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft 

International Accounting Standards Board (IASB) har gett ut ett antal nya eller ändrade standarder vilka 

ännu ej trätt ikraft. International FinanciaI Reporting Interpretations Committee (IFRIC) har publicerat 

nya eller ändrade tolkningar vilka ännu ej trätt ikraft.  
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2018 
och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport.  
 
Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag 
av: 
 
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av 
finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa 
avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur 
ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. 
Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det 
finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över 
övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av 
instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från 
förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen 
förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt 
värdealternativet. Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt 
totalresultat. IFRS 9 minskar kraven för tillämpning av säkringsredovisning genom att 80-125-kriteriet 
ersätts med krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och säkrat föremål och att 
säkringskvoten ska vara samma som används i riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras 
lite jämfört med den som tas fram under IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som 
påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen bedömer att införandet av den nya 
standarden inte får några väsentliga effekter på bolagets finansiella rapporter. 
 
IFRS15 ”Intäkter från avtal med kunder” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som 
IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information som företagets 
intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunktför 
reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets 
kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den 
försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. 
IFRS 15 ersätter IFRS 18 ”Intäkter” och IAS 11 ”Entreprenadavtal” samt därtill hörande SIC och IFRIC. 
IFRS 15 träder i kraft 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har genomfört en analys 
med utgångspunkt från de nya reglerna och bedömningen är att införandet av den nya standarden inte 
får några väsentliga effekter utöver upplysningskrav på bolagets finansiella rapporter. 
 
IFRS16 ”Leasingavtal” reglerar redovisning av leasing och kommer att ersätta IAS 17 ”Leasingavtal” 
samt tillhörande tolkningar IFRIC4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder 
hänförliga till leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning 
baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik 
tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren 
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kommer i allt väsentligt vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas 1 
januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen kommer att påverkas av de nya 
reglerna, och koncernen har påbörjat en analys av effekterna av införandet av IFRS 16. 
 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernen.  

 
Grunder för redovisningen 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar de 
finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) som värderats till verkliga värden via 
resultaträkningen. De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
förväntas återvinnas eller betalas inom en12 månaders period. Alla andra balansposter förväntas 
återvinnas eller betalas senare. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisning omfattar moderföretaget och de företag som vid årets slut innehas till mer än 50 
procent av aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där koncernen genom avtal ensam utövar ett 
bestämmande inflytande. Förvärvade bolag ingår i koncernen från förvärvstidpunkten och avyttrade 
bolag ingår i koncernen till och med tidpunkten för avyttringen. Endast den del av dotterföretagets kapital 
som intjänats efter förvärvet ingår i koncernens egna kapital. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningsvärdet 
för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller 
övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 
eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen 
oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade 
nettotillgångar redovisas som goodwill. Negativ skillnad redovisas direkt i resultaträkningen. 
 
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras i sin helhet.  
 
Omräkning av utländska dotterföretag 
Omräkning av utländska dotterföretags resultat och finansiella ställning till svenska kronor görs på så 
sätt att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs med utgångspunkt från respektive lands 
funktionella valuta. Intäkter och kostnader i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. 
Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat. 
 
Valutakurser 
Vid omräkningen av utlandsverksamheter har följande valutakurser använts: 

   Genomsnittskurser Balansdagskurser 

Land   Valuta 2017  2017  

Danmark  DKK 1,2953  1,3229  

Finland  EUR 9,6357  9,8497  

Norge  NOK 1,0316  1,0011  
 
Intäktsredovisning 
Försäljningsintäkter redovisas med avdrag för mervärdesskatt, returer och rabatter. Försäljningsintäkter 
redovisas vid leverans av produkter och tjänster i enlighet med försäljnings- och leveransvillkor. Vid 
varuförsäljning innebär detta att intäkt redovisas när väsentliga risker och förmåner som är förknippade 
med varan övergått till köparen. 
 
Omsättning per geografiska områden 
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som 
är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. 
Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för 
risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. 
Koncernen indelar verksamheten i följande geografiska marknader: Sverige, Norge, Danmark och 
Finland. 
 



Played Top Holding AB  
559091-9287 

 
 

 20 

Redovisning av inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. För poster som redovisas i 
resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. 
 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En 
temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det 
skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma t ex vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång 
eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och 
koncernredovisningen. 
 
Upplysningar om närstående   
Played Top Holding AB:s huvudägare är det svenska investmentbolaget Nalka Invest AB. Nalka Invest 
AB är ett helägt dotterbolag till Interogo Holding AG, med organisationsnummer B38952, Schweiz. 
Utöver detta har även styrelse och ledning ägande i bolaget. De olika ägarna har bidragit till koncernens 
finansiering genom utgivande av olika former av finansiering. 

 Aktieägarlån A löpande med en årsvis ränta om 7 % med årsvis kapitalisering. Under året har 
ränta kapitaliserats om 6,2 MSEK och lånet uppgår till 107,1 MSEK per 31 december. 

 Aktieägarlån B löpande med en årsvis ränta om 6 % med årsvis kapitalisering. Under året har 
ränta kapitaliserats om 7,3 MSEK och lånet uppgår till 147,3 MSEK per 31 december.  

 
I samband med förvärvet av Leika gruppen i Danmark i juni 2014 såldes Leikas fastighet i Marslev i 
Danmark till de som sålde Leika gruppen. Fastigheten köptes av olika bolag som kontrolleras av Jakob 
och Klaus Münter samt Bent Bruun. Lekolar gruppen har tecknat avtal om att hyra lokalen under tre år. 
Hyran betalades i förväg. Avtalet om hyran är i övrigt på marknadsmässiga villkor. Avtalet avslutades 
under 2017. 
 
För övriga ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare hänvisas till not 5 avseende 
ersättningar till ledande befattningshavare.   
 
Det finns inga transaktioner med närstående företag eller fysiska personer utöver de som redovisas 
ovan och i not 5. 
 
Pensioner 
Koncernens pensionsåtagande utgörs huvudsakligen av pensionsplaner vilka skall redovisas som 
avgiftsbestämda pensioner. Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och 
familjepension och premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till separat 
juridiska enheter, exempelvis försäkringsföretag. Storleken på premien baseras på lönen och 
pensionskostnaden ingår i resultaträkningen. Koncernens åtagande avseende ITP-plan finansieras via 
Alecta och redovisas som en avgiftsbestämd plan.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda ökar 
tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsföres löpande. 
Avskrivningar baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över 
uppskattad nyttjandeperiod.  
 
Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om detta värde är lägre än redovisat värde. 
 
Kundrelationer  
Kundrelation har beräknats i samband med förvärvet av Osby intressenter. Värdet av koncernens 
kundrelationer har bedömts genom en kalkyl av hur kunder kan behållas. Kalkylen är gjord per marknad 
och nuvärdesberäknad. Kundrelation redovisas som en immateriell tillgång. Avskrivning sker enligt 
kalkylen om hur länge kundrelation behålls. Kundrelation redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar  
 
Varumärke  
Varumärke har beräknats i samband med förvärvet av Osby intressenter. Kalkyl har gjorts över 
varumärket Lekolar och olika kombinationer med Printel (FI) och Leika (DK). Varumärke redovisas per 
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kassagenerande enhet. Affärsmodellen med alla dess avtal samt olika varumärkesbyggande aktiviteter 
kring lärande, miljö och kvalitet är beroende av varandra vilket gör att det inte går att separera ett eller 
flera avtal eller varumärkesbyggande aktiviteter ur helheten. Varumärke redovisas som en immateriell 
tillgång med obestämt nyttjandevärde. Varumärket testas årligen eller vid indikation för att identifiera 
eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerad 
nedskrivning. 
 
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens 
andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill vid 
förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. 
Goodwill testas årligen eller vid indikation för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas på 
kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov.  
 
Nedskrivningar 
Tillgångar avskrivs enligt plan och prövas för nedskrivning om indikation finns. Nedskrivning sker till 
återvinningsvärdet om detta är lägre än redovisat värde. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Vid bedömning av nyttjandevärdet beräknas 
framtida kassaflöde diskonterat till nuvärde med användande av en diskonteringsfaktor före skatt. 
 
Låneutgifter 
I koncernen belastar låneutgifter resultatet för den period till vilken de hänför sig. 
Transaktionskostnaderna anses medföra en lägre räntesats, varför kostnaden fördelas på lånets löptid. 
 
Leasing 
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets 
ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som 
anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som 
klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i 
resultaträkningen. 
 
Finansiella leasingavtal avseende tjänstebilar, kopieringsmaskiner, datorer mm redovisas som 
operationell leasing då de är av oväsentlig karaktär. Operationell leasing redovisas i not 4.  
 
Finansiella instrument 
Koncernen har följande kategorier av finansiella instrument: 
 
Derivatinstrument och säkringsredovisning 
Samtliga derivatinstrument redovisas i balansräkningen vid varje rapporttillfälle till deras verkliga värden. 
Värdeförändringar under perioden redovisas beroende på om instrumentet är ett säkringsinstrument 
eller ej, och om kraven för säkringsredovisning uppfylls. 
 
Verksamhetsanknutna finansiella instrument 
Lånefordringar och låneskulder, kundfordringar och leverantörsskulder utgör exempel på 
verksamhetsanknutna finansiella instrument. Denna typ av finansiella instrument innehas utan syfte att 
handla med fordran eller skuld. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, d v s 
den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instrument vilka inte värderas till verkligt värde, 
värderas inledningsvis till anskaffningsvärde plus transaktionskostnader. Verkligt värde på koncernens 
finansiella tillgångar och skulder överensstämmer med redovisade värden i balansräkningen, om inte 
annat anges i separat notupplysning, se not 16. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
  



Played Top Holding AB  
559091-9287 

 
 

 22 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på 
rörelsens fordringar och skulder nettoredovisas och påverkar rörelseresultatet. 
 
Varulager 
Värderingen av varulagret har skett till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde där 
anskaffningsvärdet beräknas med tillämpning av FIFU-metoden (först in/först ut). Räntekostnader ingår 
inte i lagervärdet. Inkuransrisker har beaktats.  
 
Eventualförpliktelser 
Eventualförpliktelser redovisas om det föreligger ett möjligt åtagande som bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser och det inte är troligt att ett utflöde av en resurs kommer att krävas eller att 
åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig noggrannhet. 
 
Avsättningar  
Avsättningar redovisas när koncernen har ett åtagande och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar har gjorts för samtliga förpliktelser 
som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen var sannolika 
till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.  
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Detta innebär att resultatet har 
justerats för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden. I likvida medel ingår 
kassa och bank. 
 
Uppskjuten skattefordran 
Uppskjuten skattefordran avseende outnyttjade underskottsavdrag redovisas då företaget anser det 
sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas i Sverige, Norge, Danmark och Finland.  
 
Likvida medel 
I likvida medel ingår banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre 
månader.  
 
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden, vilka påverkar redovisade värden. Följden 
blir att redovisade belopp i dessa fall sällan kommer att motsvara de verkliga beloppen. Nedan redogörs 
för de uppskattningar och antaganden som innebär en risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
under nästkommande räkenskapsår. 
 
Nyttjandeperiod immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för 
koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på 
historisk kunskap om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden samt bedömda 
restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke 
Koncernen undersöker varje år, eller vid indikation, om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill 
eller varumärke, i enlighet med redovisningsprincip beskriven under avsnittet ”Nedskrivningar”. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. 
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras, se vidare not 12. 
 
Vid en väsentlig förändring av bruttomarginal och diskonteringsränta uppstår nedskrivningsbehov för 
koncernen.  
 
Mål, riktlinjer och processer för hantering av kapital 
Bolaget kommer vid eventuella behov att ha möjlighet att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. 
Det finns dock inget i dagens läge som förutsätter att internt genererade medel och bankavtal inte räcker 
för att täcka den planerade expansionen.  
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Not 2 Omsättning per geografiska marknader 
Koncernens är organiserad i geografiska affärsområden. Verksamheterna bedrivs i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland med en mindre export.  

  2017  

    

Danmark  93 927  

Finland  189 265  

Norge  242 299  

Sverige  541 403  

Övriga  397  

  1 067 291  
 
 
Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 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. Skatterådgivning är olika frågor kring direkta och 
indirekta skatter. Allt annat är andra uppdrag. 

  2017   

Ernst & Young     

Revisionsuppdrag  1 001   

Andra revisionsuppdrag  -   

Skatterådgivning  432   

Andra uppdrag  151   

  1 584   
 

    
Not 4 Leasing och hyresavtal  
Årets leasingkostnader uppgår till 5 623. 
 
Det sammanlagda beloppet av framtida minimileasingavgifter avseende ej uppsägningsbara 
leasingavtal, fördelas på förfallotidpunkt enligt följande: 
Framtida betalningar avseende nu ingångna leasingkontrakt förfaller per år med: 

  2017  

    

Inom ett år  4 418  

Senare än ett år men inom fem år 5 396   

  9 814  
 
Årets hyreskostnader uppgår till 12 806.  
 
 
Framtida betalningar avseende nu ingångna hyreskontrakt förfaller per år med: 

  2017  

Inom ett år  10 311  

Inom ett- två år 5 931   

Inom två- tre år  4 415  

Inom tre-fyra år  4 415  

  25 072  
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Not 5 Anställda och personalkostnader  
 
Könsfördelning i företagsledningen  2017  

Styrelseledamöter    

Kvinnor  -  

Män  3  

  3  
 
Verkställande direktör och övriga 
befattningshavare    

Kvinnor  2  

Män  9  

  11  
 
Anställda och personalkostnader 

 
    2017  

Medelantalet anställda Sverige Norge Danmark Finland Total  

Kvinnor 106 26 15 19 166 

Män 77 16 20 13 126 

 
183 42 35 32 292 

 
Löner och därmed jämställd ersättning 2017 
 

Ersättning till styrelsen    

   Rörliga   Bil- och  

  Grundlön ersättningar Pensionskostnad 
övriga 
förmåner Totalt 

Styrelsens ordförande   300 - - - 300 

Övriga styrelseledamöter  - - - - - 

Totalt (4 personer)  300 - - - 300 

 
 
 
 
Ersättning till ledande befattningshavare    

   Rörliga   Bil- och  

  Grundlön ersättningar Pensionskostnad 
övriga 
förmåner Totalt 

VD David Persson  2 020 1 647 669 138 4 473 

Ledande befattningshavare,  
10 personer  

  10 793 3 210 2 280 694 16 977 

Totalt   12 813  4 857 2 949 832 21 450 

       

       
 
  



Played Top Holding AB  
559091-9287 

 
 

 25 

Kostnader för ersättningar till anställda    

 Löner och ersättningar Pensionskostnad 
Sociala 

kostnader Totalt 

Moderbolag 300 - 94 394 

Totalt Moderbolag 300 - 94 394 

     

Dotterbolag i Sverige 89 761 8 327 27 728 125 816 

Dotterbolag i Danmark 29 158 1 524 - 30 682 

Dotterbolag i Finland  17 907 3 108 300 21 316 

Dotterbolag i Norge 27 213 1 215 4 950 33 378 

Totalt dotterbolag 164 040 14 175 32 977 211 191 

Totalt koncernen 164 340 14 175 33 071 211 586 
 
VD har en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida samt 12 månader vid 
uppsägning initierad av VD själv. VD har därutöver rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 
månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. 
 
 
Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas: 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 2-5 % 
Inventarier, verktyg och installationer 20 % 
Bilar och andra transportmedel 20 % 
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för dataprogram 20-33 % 
Kundrelationer 10 % 
Goodwill och varumärke 0 % 
För goodwill och varumärke sker istället nedskrivningsprövning. 
 
Not 7 Finansiella intäkter och kostnader 

 
 2017  

Ränteintäkter och liknande resultatposter     

Ränteintäkter  250  

Intäkter för finansiella instrument  -  

Valutakursvinster  9 458  

  9 708  

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader bank  -8 147                                                     

Räntor lån från aktieägare   -13 499  

Övriga räntekostnader -3 157   

Valutakursförluster  -15 428   

Övriga finansiella kostnader -4 032    

 
 -44 263  
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Not 8 Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt 

  2017  

Aktuell skatt  -38 228  

Uppskjuten skatt  4 094  

  -34 134  
Samband mellan årets redovisade skattekostnad och resultat före skatt 

Resultat före skatt  16 769   

     

Skatt enligt gällande skattesats (22 %)  -3 689   

Justeras för:     

Skillnader i skattesats 

 

10   

Skatteeffekt, ej avdragsgilla kostnader  -1 802   

Skatteeffekt, ej skattepliktiga intäkter  1 050   

Utnyttjade underskottsavdrag  -899   

Skatteeffekt avseende tidigare perioder  -28 804   

Summa  -34 134   

     
 
 

 
2017-12-31  

Uppskjuten skattefordran hänförlig till    

Anläggningstillgångar  667  

Skattemässigt underskottsavdrag  7 586  

Summa  8 253  
    
 
 
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till 

 

  

Immateriella anläggningstillgångar  97 684  

Skulder  7 445  

Summa  105 129  

    

Netto  -96 876  

    
Bolag inom koncernen har två pågående diskussioner med skattemyndigheterna i Norge och Sverige 
avseende avdragsrätt för räntor på interna lån. I Norge har beslut fattats i juridisk instans att inte 
godkänna Lekolars yrkade avdragsrätt för åren 2010, 2011 och 2012. Lekolar har valt att acceptera 
utfallen i Norge för samtliga åren och har samtidigt begärt rättelse för åren 2011 och 2012 gentemot 
svenska skattemyndigheten där motsvarande ränteintäkter har beskattats. Skatten som dessa rättelser 
avser har redan inbetalts varför ett utfall i bolagets favör skulle medföra en sänkt skattekostnad.  
 
I Sverige har skattemyndigheten ej medgivit avdrag för räntor betalade till tidigare ägare för året 2015. 
Bolaget har överklagat skattemyndighetens beslut till förvaltningsrätten. Bolaget har reserverat hela den 
eventuella skattekostnaden för perioden 2015-2017 som skulle påföras bolaget om kammarrätten 
slutligen skulle besluta att följa skattemyndighetens beslut i fråga om avdragsrätt för räntor till tidigare 
aktieägare. Eventuell skattekostnad för 2015 är i sin helhet täckt av garantier med avtalet med tidigare 
ägare.  
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Not 9 Balanserade utgifter för dataprogram 

  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Förvärv   67 344  

Inköp  12 272  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 616   
    

Ackumulerade avskrivningar    

Förvärv   -38 338  

Årets avskrivningar  - 8 921  

Utgående ackumulerade avskrivningar -47 259   

    

Utgående redovisat värde  32 357  
 
 
 
Not 10 Kundrelationer 

  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Förvärv  311 000   

Valutakursdifferenser  -121  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 310 879   
    

Ackumulerade avskrivningar    

Årets avskrivningar  -28 500  

Valutakursdifferenser 3   

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 497   

    

Utgående redovisat värde  282 382  
 
 
Not 11 Varumärken 

  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Förvärv under året 162 000   

Valutakursdifferenser  -467  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 161 533   
    

Utgående redovisat värde  161 533  
 
 
Not 12 Goodwill 

  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Förvärv under året 440 223   

Valutakursdifferenser  -1 477  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 438 746   
    

Utgående redovisat värde  438 746  
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Nedskrivningsprövning av goodwill och varumärke 
Goodwill och varumärke fördelar sig på koncernens kassagenererande enheter som identifierats utifrån 
geografisk marknad inom koncernen. 
 
Goodwill per kassagenererande enhet 

  2017-12-31  

Sverige  356 430  

Danmark 2 291   

Norge 44 527   

Finland 35 498   

Summa goodwill 438 746   

    
Varumärke per kassagenererande enhet 

  2017-12-31  

Sverige  100 000  

Danmark 5 207   

Norge 29 220   

Finland 27 106   

Summa varumärke 161 533   
 
Goodwill och varumärke är fördelade på funktionell valuta och omräkning av dessa tillgångar ger 
omräkningsdifferenser som redovisas i Övrigt totalresultat. 
 
Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet fastställs baserat på beräkningar av 
nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden baserade på finansiella 
budgetar som godkänts av ledning och styrelse och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom 
femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Samma tal har 
använts för de olika marknaderna.  
 2017-12-31  
Tillväxt 1  1,2 %  
       
Diskonteringsränta 2 6,85 - 7,40 %  
 
1. Prognostiserad tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden 
 
2. Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade framtida kassaflöden 
 
Prognosen baseras på tidigare resultat och förväntningar på marknadsutvecklingen. Den vägda 
genomsnittliga tillväxttakt som används överensstämmer med de prognoser som finns i 
branschrapporter. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar 
avkastningskraven på koncernen samt bedömda riskfaktorer. 
 
En känslighetsanalys är gjord för olika ändringar av antaganden.  

 Ökning av WACC med 1 % enhet sänker återvinningsvärde med 290 MSEK 

 Utebliven tillväxt sänker återvinningsvärde med 151 MSEK 

 Ökad andel eget kapital med 10 % enheter sänker återvinningsvärde med 280 MSEK 
Även om samtliga delar skulle inträffa finns marginal i nedskrivningstestet och inget nedskrivningsbehov 
finns. 
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Not 13 Byggnader och mark    

  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Förvärv  40 506  

Inköp  2 799  

Omklassificering till inventarier, verktyg & installationer -2 020   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 285   
    

Ackumulerade avskrivningar    
Förvärv  -11 744  

Årets avskrivningar  -1 362  

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 106   

    

Utgående redovisat värde  28 179  

    

Taxeringsvärde byggnader  14 034  

Taxeringsvärde mark  2 917  

  16 951  
 
Not 14 Inventarier, verktyg och installationer    

  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Förvärv  42 818  

Inköp  3 379  

Försäljning/utrangering  -7 164  

Omklassificering från byggnader & mark  2 020  

Valutakursdifferens  278  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 331   
    

Ackumulerade avskrivningar    

Förvärv  -29 712  

Årets avskrivningar  -3 487   

Försäljning/utrangering  3 599  

Valutakursdifferens  -220  

Utgående ackumulerade avskrivningar -29 820   

    

Utgående redovisat värde  11 511  
 
Inventarier har under året sålts till ett värde av 964 KSEK och i resultaträkningen har en förlust redovisats 
på 2 601 KSEK. 
 
Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2017-12-31  

Förutbetalda hyror  1 666  

Övriga förutbetalda kostnader 5 140    

Upplupna intäkter   1 222  

 8 028   
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Not 16 Finansiella instrument och riskhantering 
Played Top Holding koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer. Dessa kan innebära en risk 
för koncernens verksamhet och resultat. Nedan redogörs för de faktorer som bedöms kunna ha störst 
påverkan på Played Top Holding verksamhet.  
 
Finansiella riskfaktorer 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för flera olika finansiella risker: kreditrisk, likviditetsrisk och 
kassaflödesrisk samt marknadsrisk (inkluderat valutarisk, ränterisk och prisrisk). Koncernens 
övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.  
 
Kreditrisk 
Majoriteten av koncernens kunder utgörs av den offentliga och kommunala sektorn, där vi bedömer att 
kreditrisken är mycket låg. Bland kunderna finns även privata och utländska kunder, en kontinuerlig 
kreditprövning görs och differentierade limiter tillämpas. Inom koncernen har kreditförlusterna varit 
försumbara historiskt sett.  
 
Likviditetsrisk och kassaflödesrisk 
Koncernen har en säsongsmässig svängning i kassaflödet. Den största delen av den årliga 
amorteringen görs vid den punkten då likviditeten är som starkast under året (slutet av december). 
Löpande prognoser görs för kassaflödet för att säkerställa en betryggande marginal av likviditeten.   
 
Valutarisk 
Koncernens valutarisker utgörs av växelkursförändringar i betalningsflöden såsom flödes- och 
transaktionsexponering.  
 
All säkring handlar om en tidsförskjutning av effekterna av olika valutasvängningar. Koncernens har en 
finanspolicy om att dessa prognostiserade flöden skall kurssäkras via terminskontrakt eller andra 
instrument för de kommande tolv månaderna. Inga särskilda valutaklausuler finns med kunder och 
leverantörer, varför ingen hänsyn tas till detta.  
 
Omräkningar av utlandsverksamheters resultat och finansiella ställning till koncernens 
rapporteringsvaluta orsakar omräkningsdifferenser (omräkningsexponering), som redovisas i övrigt 
totalresultat. 
 
Koncernens externa upplåning är fördelad på de olika lånebehoven i dotterföretagen och är fördelade 
på SEK, EUR, NOK och DKK, och utlåning sker från moderföretaget till dotterföretagen. På detta sätt 
minimeras valutarisken inom koncernen. Huvudprincipen inom koncernen är att utlåning sker i 
mottagande lands valuta och moderbolaget står valutarisken.  
 
Ränterisk 
Den ränterisk som koncernen utsätts för är att upplåningen sker till rörlig ränta. Idag finns inga säkringar 
av nuvarande räntenivå.  
 
Prisrisk – handelsvaror 
Koncernen är exponerad för prisrisk avseende förändringar i valutakurserna, främst gällande Euro och 
US dollar. Inköpen i dessa valutor av växande betydelse.  
 
Övriga risker 
 
Beroende av nyckelpersoner 
Koncernens framtida utveckling är till viss del beroende av att vissa nyckelpersoner stannar i 
organisationen. Det finns ingen garanti för att bolaget lyckas behålla dessa nyckelpersoner. En eventuell 
förlust av någon eller några av dessa medarbetare kan komma att leda till en kortsiktigt negativ 
utveckling av verksamheten. Koncernen har hittills inte haft svårighet att rekrytera kvalificerad personal. 
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Beroende av större kunder  
Beroendet av större kunder från den offentliga sektorn anses ej utgöra någon större risk. Detta förklaras 
delvis av att kunderna är många, vilka motverkar effekterna av risktagande inom koncernen. Det stora 
antalet kunder begränsar beroendet av någon enskild kund. Varje kund har ett flertal avtal och därmed 
minskar risken. Avtalsperioden är mellan 1-4 år. 
 
Framtida kapitalbehov 
Bolaget kommer vid eventuella behov att ha möjlighet att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. 
Det finns dock inget i dagens läge som förutsätter att internt genererade medel och bankavtal inte räcker 
för att täcka den planerade expansionen.  
 
Centrala stödjande funktioner 
Som en nordisk aktör har koncernen centraliserat flera stödjande funktioner (inköp, IT, logistik, 
marknadsföring, produktportfölj och administration). Denna strategi innebär betydande kostnadsfördelar 
men innebär samtidigt en ökad risk. Vid driftstörningar i någon av de centraliserande stödjande 
funktionerna riskerar hela koncernen att påverkas. Koncernen arbetar löpande med att förebygga större 
driftstörningar i nämnda funktioner.  
 
Förvärv 
Koncernen har genomfört ett antal förvärv och avser att fortsätta med den strategin. Det ger behov av 
noggrann analys innan och detaljerad planläggning av integrering av de köpta enheterna. Detta är inte 
alltid en garanti för att säkerställa framgång vid förvärv och reducera riskerna. 
 
Konjunktur 
Played Top Holdings framtida utveckling är beroende av faktorer utom bolagets kontroll, exempelvis 
den allmänna konjunkturen, kommunernas ekonomiska utveckling, politiska förändringar, nativiteten 
hos befolkningen, marknadsförutsättningar för bolagets kunder och förekomsten av nya konkurrerande 
produkter och leverantörer av dessa. Påverkan av dessa faktorer kommer att leda till effekter av 
bolagets framtida resultat, positivt som negativt. 
 
Konkurrens 
Marknaden för gruppens produkter är fragmenterad och konkurrensutsatt. Koncernen konkurrerar med 
både lokala företag samt större nationella och internationella företag.  
 
Det kan inte uteslutas att konkurrensen skärps genom att nya bolag etablerar sig på marknaden eller 
att etablerade ändrar strategi eller geografisk bearbetning.  
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen innefattar finansiella anläggningstillgångar, 
likvida medel, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, leverantörsskulder, låneskulder, skulder till 
aktieägare, skulder till kreditinstitut, tilläggsköpeskilling, övriga kortfristiga skulder samt derivat. 
En finansiell tillgång eller en finansiell skuld redovisas i balansräkningen när samtliga förmåner och 
risker förknippade med äganderätten har övertagits. Finansiella instrument redovisas normalt till 
upplupet anskaffningsvärde beroende på klassificeringen. Finansiella derivatinstrument redovisas 
löpande till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder redovisas i, respektive tas bort från, 
balansräkningen med tillämpning av likviddagsredovisning.  
 
Klassificering av finansiella instrument 
Finansiella instrument klassificeras i följande kategorier: Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt övriga 
finansiella skulder. 
Klassificeringen beror på i vilket syfte instrumentet förvärvades och fastställs vid första redovisningen. 
 
Beräkning av verkligt värde 
Verkliga värden på noterade finansiella instrument baseras på aktuella marknadsnoteringar på 
balansdagen. För onoterade finansiella instrument baseras värderingen genom tillämpning av 
vedertagna värderingstekniker, varvid koncernen gör antaganden som baseras på de 
marknadsförhållanden som råder på balansdagen. 
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Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella derivatinstrument redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen.  Vid 
fastställande av verkligt värde används officiella marknadsnoteringar på bokslutsdagen och värderas 
därmed enligt nivå 2. Tilläggsköpeskilling redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i 
resultaträkningen. 
 
Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde plus transaktionskostnader och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Fordringar 
redovisas till det belopp som förväntas erhållas efter individuell bedömning. Kreditrisken bedöms från 
fall till fall baserat på den aktuella kundens betalningsförmåga. Kompletterande reservering görs vid 
olika ålder på kundfordring. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.  
 
Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel samt tillgodohavanden hos banker. Likvida medel inkluderar 
spärrade medel om 17 MSEK hänförliga till en eventuell tilläggsköpeskilling. 
 
Övriga finansiella skulder 
 
Övriga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 
 
Verkligt värde för varje klass av finansiella tillgångar eller skulder 
 
Samtliga finansiella tillgångar har omräknats till verkligt värde per balansdagen genom att använda 
balansdagens kurser och genom värdering av tredje part för derivat. 
 
 
MSEK 2017   
 Redovisat Verkligt Värderingsnivå  Klassificering 
Finansiella 
anläggningstillgångar 

0,7 0,7   Kund-& Lånefordran 

Kundfordringar 255,6 255,6   Kund- & Lånefordran 
Övriga fordringar 10,3 10,3   Kund- & Lånefordran 
Kassa och bank 113,9 113,9   Kund- & Lånefordran 
Summa tillgångar 380,5 380,5    
      
Derivatinstrument 0,6 0,6 2  Finansiella skulder 

värderade till verkligt 
värde via 
resultaträkningen 

Skulder till aktieägare  254,5 254,5   Övr. finansiella skulder 
Tilläggsköpeskilling 17,0 17,0 3  Finansiella skulder 

värderade till verkligt 
värde via 
resultaträkningen 

Skulder till 
kreditinstitut 

423,0 423,0   Övr. finansiella skulder 

Leverantörsskulder 99,3 99,3   Övr. finansiella skulder 
Övriga skulder 142,2 142,2   Övr. finansiella skulder 
Summa skulder 936,6 936,6    
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Not 17 Finansiella skulder 

    

Finansiella skulder per 31 december 2017     

  Totalt  Förfaller   Förfaller  

  Belopp  inom 1 år  inom 1-5 år 

Långfristiga skulder       

Skulder till aktieägare  254 477  -  254 477 

Skulder till kreditinstitut  378 000  -  378 000 

Skulder för tilläggsköpeskilling 17 000  -  17 000 

Summa långfristiga skulder  649 477  -  649 477 

       
 
Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut  45 000  45 000  - 

Leverantörsskulder  99 315  99 315  - 

Skatteskuld  41 481  41 481  - 

Övriga kortfristiga skulder  53 681  53 681  - 

Upplupna kostnader och   136 221  136 221  - 

förutbetalda intäkter       

Summa kortfristiga skulder  375 698  375 698   
 
 
Not 18 Pensioner och liknande förpliktelser 
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring 
i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd 
plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte tillgång till sådan information som gör det möjligt 
att redovisa denna plan som förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en 
försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.  
 
Förmånsbestämda planer 
Koncernen har inte några förmånsbaserade pensioner. 
 
Avgiftsbestämda planer 
Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas 
löpande under året av respektive koncernföretag till separata juridiska enheter, exempelvis 
försäkringsbolag. Storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i 
resultaträkningen. 
 

Pensionskostnader  2017  

Förmånsbestämda planer  -  

Avgiftsbestämda planer 14 175   

Summa 14 175   
 
   

Not 19 Checkräkningskredit 

  2017-12-31  

Beviljad kredit  120 000  

Utnyttjad kredit -  
 
Bankavtalet innehåller ett avtal om en rörlig kredit om 120 MSEK för gruppens olika valutor. Inom 
kreditgränsen finns en cash pool som Played Holding fritt kan fördela mellan olika bolag. Interna 
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kreditgränser finns som bestäms av centrala finansfunktionen. Cash poolen innefattar också en 
konsoliderad beräkning av ränta mellan de olika enheterna.  
 
 
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2017-12-31  

Skuld personalkostnader  45 987  

Upplupen kundbonus 3 358   

Förutbetalda intäkter 60 940   

Övriga upplupna kostnader 25 936   

Summa 136 221   
 
 
Not 21 Ställda säkerheter 
 

  2017-12-31  

För egna skulder och avsättningar    

Företagsinteckning  70 000  

Fastighetsinteckning 9 000  

 79 000  
 

Övriga ställda panter och säkerheter  
Andelar i alla koncernföretag ställd pant till kreditinstitut 
(nettotillgångar i koncernföretag)  1 056 780 

  

Eventualförpliktelser  

Garanti till förmån för Tullverket i Sverige 520 
 
 
Not 22 Kassaflödet 
 
Kostnader som inte ingår i kassaflödet 
 

  2017-12-31  

Realisationsförlust på inventarier   2 601  

Valutakursvinster  -9 458  

Kapitaliserade räntor 13 499  

Valutakursförluster 15 428  

 22 070  
 
Förändring av skulder i finansieringsverksamhet 
 

 Kassaflöden Förvärv Kapitaliserade 
räntor 

2017-12-31 

Skulder till aktieägare -341 697 582 675 13 499 254 477 
Skulder för tilläggsköpeskilling - 17 000  17 000 
Skulder till kreditinstitut 167 408 255 592  423 000 
 -174 289 855 267 13 499 694 477 
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Not 23 Förvärv 
 
Förvärv av Osby Intressenter AB 
I februari 2017 förvärvade Nalka Invest AB Osbyintressenter-koncernen via holdingbolaget Played Top 
Holding AB. Den nya koncernen konsoliderades fr o m 1 februari 2017. 
 
Förvärvskostnaderna för förvärvet har redovisats i rörelseresultatet. Nedan följer uppgifter om 
förvärvade nettotillgångar och goodwill avseende förvärvet. 
 
KSEK 

Köpeskilling  214 198  

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 222 803   

Goodwill 437 001   
 
 
KSEK 

Likvida medel  140 201  

Kundfordringar 80 355   

Varulager 178 718   

Övriga omsättningstillgångar 7 079   

Kundrelationer 311 000   

Varumärken 162 000   

Materiella anläggningstillgångar 70 874   

Finansiella anläggningstillgångar 10 066   

Leverantörsskulder -70 113   

Övriga kortfristiga skulder -139 678   

Långfristiga räntebärande skulder -855 267   

Uppskjuten skatteskuld -118 038   

Förvärvade nettotillgångar -222 803   
 
 

Goodwill   437 001  

Sammanlagd köpeskilling 214 198   

    

Likvida medel i förvärvade verksamheter 140 201   

Förändring i koncernens likvida medel    

vid förvärvet 73 997   
 
I köpeskilling ingår en tilläggsköpeskilling om 17 MSEK som kommer att utbetalas beroende på utfall av 
skattetvist (se not 8). Förvärvskostnaderna uppgår till 7,1 MSEK. 
Koncernen har sedan förvärvet haft en omsättning om 1 067 MSEK och ett resultat efter finansiella 
poster om 17 MSEK. Förvärvet konsolideras per 1 februari. För helåret har koncernen en omsättning 
om 1 138 MSEK och ett resultat efter finansiella poster om 22 MSEK. 
 
 
Förvärv av inkråm i Alastek OY 
I september 2017 förvärvade Lekolar Printel OY delar av inkråm i det finska möbelföretaget Alastek OY. 
Lekolar Printel OY övertog olika leverantörsavtal och konstruktioner. 
 
Förvärvskostnaderna för förvärvet har redovisats i rörelseresultatet. Nedan följer uppgifter om 
förvärvade nettotillgångar och goodwill avseende förvärvet. 
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KSEK 

Köpeskilling  4 364  

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -   

Goodwill 4 364   
 
 
KSEK 

Förvärvade nettotillgångar  -  

Goodwill  4 364  

Sammanlagd köpeskilling 4 364   

    

Förändring i koncernens likvida medel    

vid förvärvet    4 364   
 
Förvärvskostnaderna uppgår till 0,2 MSEK. 
Koncernen har sedan förvärvet haft en omsättning om 2 MSEK. Förvärvet konsolideras per 1 
september. För helåret har verksamheten en bedömd omsättning om 8 MSEK. Då verksamheten inte 
bedrivs i eget aktiebolag saknas detaljerat resultat. 
 
 
Not 24 Händelser efter verksamhetsårets slut 

 

Per 21 december 2017 undertecknades ett preliminärt överlåtelseavtal mellan ägarna till Played Holding 
AB och SIS International Holding A/S i Danmark om en försäljning av det danska skolmöbelföretaget 
SIS International A/S. Affären slutfördes per 15 januari 2018. I avtalet ingår att säljaren övertar delar av 
verksamheten som inte är skolmöbler. 

 

Förvärvskostnaderna för förvärvet har redovisats i rörelseresultatet 2018. Nedan följer uppgifter om 
förvärvade nettotillgångar och goodwill avseende förvärvet. 
 
KSEK 

Köpeskilling  3 449  

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 3 449   
 
 
KSEK 

Likvida medel  6 837  

Kundfordringar 24 985   

Varulager 5 836   

Övriga omsättningstillgångar 4 852   

Varumärken 11 200   

Materiella anläggningstillgångar 769   

Leverantörsskulder -23 303   

Övriga kortfristiga skulder -20 509   

Långfristiga räntebärande skulder -7 218   

Förvärvade nettotillgångar 3 449   
 
 
 

    

    

    



Played Top Holding AB  
559091-9287 

 
 

 37 

I köpeskilling ingår en tilläggsköpeskilling om 1,3 MSEK som kommer att utbetalas beroende på utfall 
av 2018. Förvärvskostnaderna uppgår till 4,1 MSEK. Förvärvskalkylen är preliminär. 
SIS international A/S hade en omsättning på 62 MSEK och ett rörelseresultat om -6 MSEK för 2017. 

 

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar årsbokslutet. 
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NOTER TILL MODERBOLAGET (KSEK) 
 
Not 1 Moderbolagets redovisningsprinciper 
 
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. 
 
 
Intäkter 
Utförande av tjänsteuppdrag 
Intäkter från tjänster redovisas i resultaträkningen när tjänsterna utförs. 
 
Utdelningar 
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. 
 
Finansiella instrument 
I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell 
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar till lägsta värdets princip. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Ägda tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen. 
 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i koncernföretag är bokförda till anskaffningsvärde. Årligen analyseras om indikation finns för 
nedskrivning av aktier. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet. 
Tidigare gjorda nedskrivningar av aktier återföres till den del det inte är motiverat. Nedskrivningar och 
återföringar redovisas i resultaträkningen. 
 
Låneutgifter 
I moderbolaget belastar låneutgifter resultatet för den period till vilken de hänför sig. 
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer 
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med RFR 2. Aktieägartillskott förs 
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas under bokslutsdispositioner som en egen rad i 
resultaträkningen. 
 
Not 2 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag 
 
  2017  
Försäljningar  100%  
 
Inga inköp från koncernbolag har skett i moderföretaget. 
 
 
Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 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. Skatterådgivning är olika frågor kring direkta och 
indirekta skatter. Allt annat är andra uppdrag. 
 
Ernst & Young  2017  
Revisionsuppdrag  100  
Andra revisionsuppdrag  -  
Skatterådgivning  -  
Andra uppdrag  -  
  100  
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Not 4 Anställda och personalkostnader 
 
Könsfördelning i företagsledningen 
  2017  
Styrelseledamöter    
Män  3  
  3  
 
Verkställande direktör och övriga befattningshavare 
Kvinnor  -  
Män  -  
  -  
 
Verkställande direktör och övriga befattningshavare är anställda i de svenska dotterbolagen. 
 
Anställda och personalkostnader 
Företaget har inga anställda. Under året har styrelsearvode utgått om 394 KSEK inklusive sociala 
kostnader på 94 KSEK. 
 
Not 5 Resultat från finansiella poster 
  2017  
 
Ränteintäkter och liknande resultatposter   
Ränteintäkter från koncernföretag  9 538  
  9 538  
    
 
Räntekostnader och liknande resultatposter   
Räntekostnader till kreditinstitut  -6 385  
Räntekostnader till aktieägare   -13 499  
Övriga finansiella kostnader  -1 032  
  -20 916  
 
 
Not 6 Skatt på årets resultat 
  2017  
Aktuell skatt  -  
Uppskjuten skatt  2 643  
  2 643  
 
I balansräkningen ingår uppskjuten skattefordran till 2 643 KSEK vilken avser beräknad skatt på årets 
underskottsavdrag.  
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Not 7 Andelar i koncernföretag 
 

 Kapitalandel Rösträtts-andel Antal andelar Bokfört värde 

Played Holding AB 100 100 50 000 975 050 

    975 050 
 
Uppgifter om organisationsnummer och säte: 
 
 Org. Nr Säte 
Played Holding AB 559091-9311 Stockholm 
 
Helägda dotterföretag till Played Holding AB   
Lekolar AB 556605-0646 Osby 
Lekolar Holding Finland Oy 1952047-9 Helsingfors, Finland 
Lekolar Holding Norge AS 990 999 023 Tönsberg, Norge 
Lekolar Leika A/S 14 83 36 92 Glostrup, Danmark 
   
Lekolar Holding Finland Oy är moderföretag till: 
Lekolar Printel Oy 1546343-8 Helsingfors, Finland 
   
Lekolar Holding Norge AS är moderföretag till:   
Lekolar AS 986 546 332 Tönsberg, Norge 
 
 

  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Förvärv               50   

Aktieägartillskott dotterbolag   975 000  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 975 050   
    

Utgående redovisat värde  975 050  

    
 
Not 8 Fordringar hos koncernföretag 
 

 

2017-12-31  

Tillkommande fordringar  42 389  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  42 389  
 
 
 
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2017-12-31  

Förutbetald avgift för avtal med kreditinstitut  2 344  

  2 344  
 
Not 10 Långfristiga skulder                                      

  2017-12-31  

Externa med förfall 1-5 år  632 477  

Externa med förfall >5 år  -  

    632 477  
 
Skulder till aktieägare om 254 477 KSEK redovisas som externa med förfall inom 1-5 år.  
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Not 11 Checkräkningskredit 

  2017-12-31  

Beviljad kredit  120 000  

Utnyttjad kredit  -  
 
Bankavtalet innehåller ett avtal om en rörlig kredit om 120 MSEK för gruppens olika valutor. Inom 
kreditgränsen finns en cash pool som Played Holding fritt kan fördela mellan olika bolag. Interna 
kreditgränser finns som bestäms av centrala finansfunktionen. Cash poolen innefattar också en 
konsoliderad beräkning av ränta mellan de olika enheterna.  
 
 
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2017-12-31  

Upplupet revisionsarvode  100  

Övriga upplupna kostnader  8  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  108  
 

      
Not 13 Ställda säkerheter 
 

  2017-12-31 

Övriga ställda panter och säkerheter avsättningar   
Andelar i koncernföretag ställd pant till 
kreditinstitut  975 050 

 
 

Eventualförpliktelser   
Proprieborgen är utfärda för säkerhet lämnad för Lekolar AB i form 
av inteckning i fastighet  9 000 

 
 
Not 14 Kostnader som inte ingår i kassaflödet 
 
Räntekostnader består av koncerninterna kapitaliserade räntor. 

  2017-12-31  

Räntekostnader  13 499  

  13 499  

    
Not 15 Förvärv 
 
Played Top Holding har startat dotterbolaget Played Holding AB. 
 

  2017-12-31  

Aktier i nybildat bolag  50  

Lån som omvandlats till ovillkorat aktieägartillskott  975 000  

  975 050  
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Not 16 Förslag till vinstdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK): 
 

Överkursfond 353 846 105 
Årets förlust -9 370 192 
Summa 344 475 913 
  
I ny räkning överföres 344 475 913 
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