Halvårsrapportering 1. halvår 2020
Hudya AB (Publ.)

Finansiell översikt i sammandrag
Översikt konsernen
(TSEK)

2020-01-01
2020-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2019-01-01
2019-12-31

Nettoomsättning
Resultat före avskrivningar, räntor och skatt
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat efter skatt
Antal aktier, st
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Kassaflöde
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

0
-7 914
-405 951
-413 865
-413 708
42 015 243
-9,85
0,16
-136
40 608
6 827
17 %

0
0
0
0
0
1 000 000
0
0,05
0
50
50
100 %

0
-4 576
0
-4 576
-4 876
22 533 747
-0,22
11,79
150
275 873
265 573
96 %

VD:s kommentarer
I juni 2020 valde Hudya ABs största långivare att realisera sitt pant i flera av aktiebolagets dotterbolag
vilket gjorde att Hudya Group AS tvingdes i konkurs. Hudya AB stod därmed kvar utan operativ
verksamhet och Hudya AB:s styrelse arbetar med att hitta optimala lösningar för att fylla företaget med
relevant verksamhet, för ytterligare information se avsnitt "om verksamheten". När detta arbete är
slutfört kommer bolaget att presentera resultaten för marknaden.

Om verksamheten
Baserat på förändringarna som inträffade före 30 juni 2020 har Hudya AB ändrat sin strategi från att
fokusera på flera vardagstjänster för slutkunder till endast att fokusera på försäkringsprodukter för
slutkunder, organiserade via en partnerbaserad distribution. Förvärvet av företaget Prosjekt DUO AS
(transaktionen beskrivs i ett separat pressmeddelande) har gjort det möjligt för Hudya AB att mycket
snabbt komma in i en position där det är möjligt att leverera skadeförsäkring till konsumenter på den
norska marknaden först och sedan leverera samma tjänster till hela den nordiska marknaden. Formellt
äger Hudya AB nu en försäkringsagent med en nordisk licens, med tillstånd från den norska finansiella
tillsynsmyndigheten att starta som ett oberoende försäkringsbolag så snart kapitaliseringskraven har
uppnåtts.
Hudya AB utmanar traditionella försäkringsbolag genom att vara digitala och datadrivna
Hudya AB utmanar de traditionella försäkringsbolagen, t.ex. genom hur viktiga element i verksamheten
är organiserade:
•
•
•
•

Distribution: Inte en traditionell distribution genom manuella försäljningsresurser som inte är
skalbara, utan genom strategiska partnerskap (white label) med omnichannel integrerad med
partneren som är fullt skalbar.
Kostnad: Inte en traditionell kostnadsbas baserad på en resurskrävande modell, men en
lågkostnadsuppsättning som är smidig och effektiv.
Data: Inte en traditionell användning av historisk kundinformation som huvudsakligen bygger på
gamla kunddata, men djup insikt i kunden baserat på big data och automatisering.
Prissättning: Inte en traditionell prissättningsmodell där tarifferna automatiskt höjs från år till år,
utan en rättvis, riskbaserad och transparent tariff baserad på varje enskild kunds situation.

•
•

Kunder: Inte en traditionell kundinriktning, där man riktar sig mot ”alla” med risken för antiselektion, utan kundrekrytering baserat på våra partners kundbaser
IT: Inte en traditionell IT-struktur i försäkringsbolag, utan en modern insuretech-struktur, effektiv
och beredd för framtiden.

Denna uppsättning gör det möjligt för Hudya att sänka kostnaderna i allmänhet, träffa riskprissättning
bättre, träffa stora kundbaser snabbt och till en låg anskaffningskostnad samtidigt som man skapar en
modernare relation med kunden, på kundens villkor.
Strategisk positionering
Hudya skal vara den föredragna ”insuretech” försäkringsleverantören för strategiska partners i Norden.
Genom effektiv drift, nästa generations teknik och digital expertis i hela organisationen kommer Hudya
att leverera sömlösa och helt integrerade försäkringslösningar till partners kundresor och tillgodose deras
behov.
Kundresan
Kunder rekryteras genom effektiv användning av vår teknik genom partners relevanta digitala kanaler.
Hudya arbetar med varje partner för att definiera och utveckla den mest effektiva och lämpliga kundresan.
För att utnyttja styrkan hos våra partners varumärke levererar vi whitelabel-lösningar på en hög nivå.
Den information som kunderna ger oss tillgång till genom kundresan genererar betydande data som
gynnar oss så att vi kan lära känna kunden så bra som möjligt.
Produkter för slutkunder
Från början levererar vi följande försäkringsprodukter till konsumenter och små och medelstora företag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fast egendom
Motor
Resa
Båt
Olycka
Ansvar
Cyberförsäkring
Gruppliv
Hälsoförsäkring
Kontrollförsäkring
Med mer

Produktportföljen utvidgas efter behov.
Verksamheten bygger på strategiska partnerskap
Ett viktigt element i Hudyas strategi är att ingå partnerskap med spelare som har ett starkt varumärke,
stora kundbaser och som ofta har en nordisk närvaro.
Våra strategiska partners ser först och främst ett värde i:
•
•

Automatiserad kund-onboarding, där vi med vår teknik bidrar till en unik och enkel kundresa.
Teknisk integration mellan oss och partnerna, där vi erbjuder snabba och enkla att hantera APIintegrationer i partnerens redan befintliga kundresor, där vi sparar stora kostnader jämfört med
de traditionella dyra och tidskrävande IT-projekten.

För Hudya baseras värdet på partnerskapen främst på:
•
•

Tillgång till information om partnernas kunder som gör att vi kan minimera risken och erbjuda
relevanta, skräddarsydda försäkringsprodukter till varje enskild kund.
En avsevärt reducerad distributionskostnad eftersom partnerna honoreras baserat på
kundportföljen, vilket sparar Hudya betydande varumärkes- och marknadsföringsresurser.

Operationella nyckeltal Hudya AB

Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Antal aktier vid periodens slut, st
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Soliditet, %

2020-06-30
ej reviderat

2019-12-31
ej reviderat

-9,85
0,16
42 015 243
N/A
N/A
17 %

-0,22
11,79
22 533 747
N/A
N/A
96 %

Definitioner av nyckeltal
Nyckeltal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet

Definition
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent i förhållande till
periodens nettoomsättning.
Resultat efter finansnetto i procent i förhållande till periodens
nettoomsättning.
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Finansiell information
Introduktion
Hudya AB registrerades hos Bolagsverket den 21 september 2016. Eftersom Hudya AB inte längre hade
några dotterbolag den 25 juni 2020 redovisas inga konsoliderade siffror i redovisningen, utan endast
siffror för Hudya AB.
Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU.
Delårsrapporten har inte reviderats eller översiktligt granskats.

Verksamheten under perioden
Nettoomsättning och periodens resultat
Hudya AB har ingen omsätting under 2020. Rörelsesresultatet uppgick till -413 865 TSEK. Resultat före
och efter skatt uppgick till -413 708 TSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Hudya AB noterades på Nasdaq First North Growth Market i februari 2020, vilket innebar ett antal nya
emissioner under första halvår 2020. Bolaget har ingått ett låneavtal avseende brygglån för kortfristiga
kapitalbehov med Trention AB om 6 000 TSEK. Totala lån till Trention AB på 16 000 TSEK och upplupen
ränta på 920 TSEK återbetalades under första halvår. Bolaget har ingått låneavtal med Fårö Capital AB om
4 147 TSEK. Konkursen i Hudya Group AS medför nedskrivingar om totalt TSEK 405 951. Per den 30 juni
2020 uppgick likvida medel till TSEK 64.
Anläggningstillgångar och avskrivningar
Hudya AB har inga anläggningstillgångar.
Eget kapital
Vid utgången av året uppgick bolagets eget kapital till 6 827 TSEK. Aktiekapitalet var 8 403 049 SEK vid
utgången av perioden (30.06) fördelat på 42 015 243 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20.

Väsentliga händelser under perioden
Notering på Nasdaq First North Growth Market
Den 14 februari 2020 blev Hudya AB:s aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. I
samband med noteringen genomfördes en nyemission omfattade högst 5 090 910 aktier, motsvarande cirka
70 MSEK före emissionskostnader. Priset per aktie i erbjudandet var 13,75 SEK och minsta teckningspost var
400 aktier. Erbjudandet tecknades till cirka 12,25 MSEK, motsvarande cirka 17,5 %, av allmänheten och till
57,75 MSEK, motsvarande cirka 82,5 %, av de som ställt ut emissionsgarantier. Cirka 740 investerare tecknade
och tilldelades aktier i erbjudandet, vilket innebär att antalet aktieägare i Hudya nu överstiger 6 000. Aktien
handlas under kortnamnet ”HUDYA”.
Ny verkställande direktör
Michael Sundin var verkställande direktör för Hudya AB från 26 mars 2020 tills 26 april 2020. Han gick in i en
ny befattning som Hudyas Chief Operations Officer från 26 april 2020. Mats Wennberg blev utsedd till
tillförordnad VD från och med 26 april, och lämnade sin tjänst som styrelseledamot i Hudya samma dag.
Wennberg har varit styrelseledamot i Hudya sedan 2018.
Beslut om riktad emission av aktier till långivare genom kvittning
Den 13 april 2020 beslutade styrelsen för Hudya AB enligt bemyndigande från extra bolagsstämma den
16 oktober 2019 en riktad emission av 1 350 155 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionen riktades till en långivare (MH Investment ApS) enligt ett brygglånavtal som företaget ingick i
oktober 2019 för att möjliggöra konvertering av lånebeloppet till aktier i enlighet med brygglånavtalet.
Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att långivaren enligt brygglånavtalet har rätt
att moträtta sitt fordran på bolaget om 2,4 MSEK, bestående av huvudbelopp och upplupen ränta, efter
att långivaren meddelat omvandling. Konverteringen är att möjliggöra nya affärsmöjligheter för företaget.
Teckningskursen i den riktade emissionen är 1,80 SEK och ska betalas genom en kvittning av skuld enligt
brygglånavtalet.
Den 16 april 2020 beslutade styrelsen för Hudya AB enligt bemyndigande från extra bolagsstämma den
16 oktober 2019 en riktad emission av 4 852 188 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionen riktades till tre långivare (Klaus Zwisler, Jean Dühring och Strategic Investments A / S) enligt
ett brygglånavtal som företaget ingick i oktober 2019 för att möjliggöra konvertering av lånebeloppet till
aktier i enlighet med brygglånavtalet. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
långivarna enligt brygglånavtalet har rätt att moträtta sitt fordran på bolaget om 9,1 MSEK, bestående av
huvudbelopp och upplupen ränta, efter att långivarna meddelat omvandling. Konverteringen är att

möjliggöra nya affärsmöjligheter för företaget. Teckningskursen i den riktade emissionen är 1,88 SEK och
ska betalas genom en kvittning av skuld enligt brygglånavtalet.
Covid-19
Spridningen av Covid-19 innebär att många företag kan komma att befinna sig i en finansiellt ansträngd
situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig resultatpåverkan. Mot bakgrund
av detta arbetar styrelsen med att identifiera kortsiktiga lösningar och hitta långsiktiga alternativ.
Styrelsens bedömning är att bolaget på kort sikt kan hantera den uppkomna situationen men att det är
stor risk att verksamheten kommer att påverkas negativt av Covid-19 utbrottet, framför allt om de
negativa effekterna i den globala ekonomin blir långsiktiga.
Scandinavian Credit Fund I AB har realiserat säkerheter
Hudya AB har efter bästa förmåga följt sin affärsplan, men effekterna av, inter alia, Covid-19 har gjort att
förutsättningarna att följa affärsplanen har försvårats. Koncernens största långivare har i juni 2020 sagt
upp sin kredit om cirka 206 miljoner SEK och realiserat säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som
säkerheter för krediten har samtliga aktier i följande dotterbolag ställts: Aconto.no AS, Hudya Boliglån
Bankpartner AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson
Finans AB, Gradén Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya
Distribution AS, Payr AS och Hudya Data & Tele AS.
Trots diskussioner med långivarna och andra åtgärder som företaget vidtagit för att minska kostnaderna
och förbättra likviditeten fanns det inga andra alternativ för styrelsen än att ansöka om konkurs för
Hudya Group AS.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Efter det att det blev klart att säkerheter i företag i koncernen realiserades och Hudya AB:s enda
dotterbolag, Hudya Group AS, förklarades konkurs, har styrelsen för Hudya AB arbetat målmedvetet och
intensivt för att bäst skydda företagets värden och för att återupprätta en relevant verksamhet i Hudya
AB. Slutet på detta arbete var förvärvet av Prosjekt DUO AS 28 augusti 2020.
För att säkra Hudya AB:s förmåga att betala operativt kritiska leverantörer och säkerställa
projektfinansiering av ny verksamhet för Hudya AB har styrelsen beslutat att företaget kan ta ett
konvertibelt lån på upp till 3 000 TSEK. Styrelsen har bemyndigats av bolagsstämman att emittera upp till
lägst 41 miljoner aktier och högst 164 miljoner aktier som kommer att användas för att förvärva och
utveckla ny verksamhet.
Den 14 juli 2020 har Hudya AB ingått ett avtal med Scandinavian Credit Fund I AB (publ.) («SCF»). I detta
avseende finns det inte längre fordringar och skulder mellan SCF och Hudya AB. Detta inkluderar tidigare
utfärdade warrants till SCF som blev terminerad som en del av avtalet.

Hudyas aktie
Hudyas aktie är sedan februari 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Börsvärde och omsättning
Hudya AB: s aktie noterades den 15 februari 2020. Hudyas aktie prissattes till 13,75 SEK i samband med
noteringen. Den 11 juni stoppades handeln i aktien på grund av förhandlingar med kredigivaren SCF som
ledde fram till Hudya Group AS konkurs. Det sista handelspriset för aktien var 1,35 SEK innan
handelsstoppet.
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Aktiekapital
Under första halvår noterades Hudya AB:s aktie og totalt emitterades 19 481 496 aktier in i Hudya AB. Per
den 30 juni 2020 uppgick aktiekapitalet i Hudya AB till 8 403 049 SEK. Det totala antalet registrerade aktier
i bolaget uppgick vid 30 Juni 2020 till 42 015 243 stycken, envar med ett kvotvärde om 0,20.
Aktiekapitalets utveckling
Nyemissioner i Hudya AB under första halvår 2020:
(SEK)
Datum
2020-01-27
2020-02-14
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-21
2020-03-12
2020-03-12
2020-04-16
2020-04-20
2020-04-23
2020-05-29
2020-05-29
2020-06-01
2020-06-11

Antal aktier

Denominerande

Aktiekapital

Totalt tecknad

5 623 960
1 261 316
3 277 573
180 188
90 620
534 542
959 597
1 350 155
4 852 188
628 019
127 272
498 602
91 464
6 000

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

1 124 792
252 263
655 515
36 038
18 124
106 908
191 919
270 031
970 438
125 604
25 454
99 721
18 293
1 200
3 896 300

70 580 698
9 393 711
45 066 628
1 341 600
1 137 281
7 349 951
8 636 372
2 430 279
9 122 114
6 499 997
1 749 990
99 721
164 635
82 500
163 655 476

19 481 496

Största aktiekonton per den 30 juni 2020
Aktiekonton
Nordnet Bank AB
DNB BANK ASA filial Sverige
H&A FK AB
Avanza Bank AB
Mangold Fondskommission AB
Nordea Bank ABP, Sverige filial
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Svenska Handelsbanken AB
Nordea Bank Danmark A/S
Övriga aktieägare
Summa

Antal aktier

Andel röster/kapital

12 901 376
7 451 552
6 747 188
3 869 088
2 953 198
1 904 868
1 866 530
985 092
856 330
2 480 021
42 015 243

30,71 %
17,74 %
16,06 %
9,21 %
7,03 %
4,53 %
4,44 %
2,34 %
2,04 %
5,90 %
100 %

Transaktioner med närstående
Bolaget har tidigare haft koncerninterna fordringar och skulder till dotterbolaget Hudya Group AS tills
detta förklarades konkurs i juni 2020. Rapporteringen per 30 juni inkluderar inga transaktioner med
dotterbolag. Till följd av konkursen har MSEK 76,7 skrivits ned i koncerninterna fordringar och MSEK 12,8
i koncernintern skuld. Ingen intern fakturering har genomförts under första halvåret. Annat än detta har
inga väsentliga transaktioner genomförts med närstående parter under första halvåret 2020.

Riskfaktorer
Hudya är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. En detaljerad beskrivning
av de risker och osäkerhetsfaktorer som Hudya är exponerat för finns i det prospekt som publicerades
den 15 januari 2020 med anledning av noteringen på First North Growth Market och i årsredovisningen
som publicerades den 4 juni 2020.

Finansiell kalender
Datum
Bokslutskommuniké 2020
Årsredovisning 2020
Årsstämma

26 mars 2021
4 juni 2021
25 juni 2021

Hudya kan nås via följande kontaktuppgifter: Hudya AB (publ.), organisationsnummer 559077-0748,
Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm SE. För ytterligare finansiell information, kontakta gärna:
Ole Morten Settevik, Styrelsesordförande
E-post: ir@hudya.se

Styrelsens försäkran
Styrelse och VD bekräftar härmed att denna delårsrapport, ger en riktig och rättvisande bild av bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att den beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som finns i bolaget.

Stockholm, 28 augusti 2020

Ole Morten Settevik
Styrelseordförande
Ivar Sigmund Williksen
Styrelseledamot

Louise Kathrine Dedichen
Styrelseledamot

Katryn Moore Baker
Styrelseledamot

Mats Tomas Wennberg
VD

BOLAGETS RESULTATRÄKNING

2020-01-01
2020-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2019-01-01
2019-12-31

Nettoomsättning

0

0

0

Summa nettoomsättning

0

0

0

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelseskostnader
Av- och nedskrivningar

-7 914
0
0
-405 951

0
0
0
0

-4 576
0
0
0

Summa rörelseskostnader

-413 865

0

-4 576

Rörelsesresultat

-413 865

0

-4 576

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella poster
Resultat före inkomstskatt

1 152
-994
158
-413 708

0
0
0
0

0
-300
-300
-4 876

0

0

0

-413 708

0

-4 876

(TSEK)

Inkomstskatt
Periodens resultat

BOLAGETS BALANSRÄKNING
(TSEK)

2020-06-30

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

0

270 249

Summa anläggningstillgångar

0

270 249

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordringar till koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa och bank

85
0
40 460
64

30
5 136
258
200

Summa omsättningstillgångar

40 608

5 624

SUMMA TILLGÅNGAR

40 608

275 873

8 403
425 701
-13 569
-413 708

4 507
265 942
0
-4 876

6 827

265 573

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26 971
0
1 739
4 147
924

10 300
0
0
0
0

Summa kortfristiga skulder

33 781

10 300

Summa skulder

33 781

10 300

Nettotillgångar

6 827

265 573

40 608

275 873

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Totalt eget
kapital

Hänförligt till Bolagets aktieägare
Transaktioner med
aktieägare
(TSEK)
Eget kapital per 2019-06-30
Totalresultat
Årets resultat
Andra omfattande
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med
aktieägare
Eget kapital per 2019-12-31
Totalresultat
Årets resultat
Andra omfattande
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med
aktieägare
Eget kapital per 2020-12-31

Övrigt eget kapital

Övrigt Övrigt
OmAktieBalanserat
tillskjutet inbetalt
räkningskapital
resultat
kapital kapital differenser

Övrigt
eget
kapital

50

0

0

0

0

0

50

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-4 876
0
-4 876

0
0
-4 876

4 457

265 942

0

0

0

0

270 399

4 457

265 942

0

0

0

0

270 399

4 507

265 942

0

0

0

-4 876

265 573
-413 708
-8 693
-422 401

0

0

0

0

0

-413 708
-8 693
-422 401

3 896

159 759

0

0

0

0

163 655

3 896

159 759

0

0

0

0

163 655

8 403

425 701

0

0

0

-427 277

6 827

BOLAGET KASSAFLÖDESANALYS

(TSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före inkomstskatt
Av- och nedskrivningar
Förändringar i rörelseskapitalet
Förändring av kundfordringar och andra omsättningstillgångar
Förändring i leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsaktiviteter
Köp av dotterbolag netto efter kontanter
Summa kassaflöde från investeringsaktiviteten
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Nyemission
Återbetalning av skuld
Upptagna lån
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten
Valutaeffekt på likvida medel
Summa kassaflöde under perioden
Likvida medel IB
Likvida medel UB

2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

-413 708
405 951

0
0

-4 876
0

-52 108
20 981
-38 884

0
0
0

-10 288
4 864
-10 300

0
0

0
0

0
0

45 521
-16 920
10 147
38 748

0
0
0
0

150
0
10 300
10 450

-136
200
64

0
50
50

150
50
200

Noter
Redovisningsprinciper
Hudya AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) sådana de antagits av Europeiska
Unionen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt tillämpliga
delar i Årsredovisningslagen.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
Grund för upprättande av finansiella rapporter
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 “Delårsrapportering” enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS:s), utfärdat av International Accounting Standards Board (IASB).
Viktiga redovisningsprinciper, som tillämpats vid upprättandet av denna redovisning, beskrivs nedan. Om
inte annat anges har dessa principer konsekvent tillämpats för samtliga redovisade perioder. Alla belopp
som presenteras i bokslutet avser tusentals svenska kronor (TSEK) om inget annat anges.
Moderbolaget tillämpar rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer enligt Rådet för
finansiell rapportering och Bokföringsnämnden. Byte från tidigare tillämpade redovisningsprinciper (K3)
har inte medfört några effekter på moderbolagets resultat och ställning jämfört med tidigare avlämnade
finansiella rapporter.
Konsoliderings principer
Koncernens konsoliderade räkenskaper ingår inte i denna delårsrapport eftersom gruppen tappade
kontrollen över dotterbolagen inom balansedagen.
Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
I redovisningen används svenska kronor (SEK) som rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppstår vid betalning av sådana transaktioner
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan
övriga valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppstår vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas
som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
Uppskattningar och antaganden
Ledningen har använt uppskattningar och antaganden som har påverkat tillgångar, skulder, intäkter,
kostnader och redovisning av potentiella skulder. Detta gäller särskilt avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar, nedskrivning av goodwill och bedömningar i samband med förvärv.
Framtida händelser kan göra att uppskattningar förändras. Uppskattningar och de underliggande
antagandena utvärderas fortlöpande och baseras på bästa bedömning och historiska erfarenhet.
Förändringar i redovisningsberäkningar redovisas under den period då förändringarna inträffar. Om
ändringarna även gäller framtida perioder fördelas effekten över nuvarande och framtida perioder.
Vid upprättandet av rapporten har ledningen gjort några väsentliga bedömningar baserade på kritisk
bedömning relaterad till tillämpningen av redovisningsprinciperna. Bolagets bedömningar gäller:

•
•

Uppskjutna och konditionella förpliktelser
Uppskjuten skatt

Klassificering av tillgångar och skulder
Bolaget skiljer mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar när tillgångar presenteras i
balansräkningen.
Bolaget klassificerar en tillgång som en kortfristig tillgång när den:
• Räknar med att realisera tillgången eller har för avsikt att sälja eller konsumera den i företagets
ordinarie verksamhetscykel
• Håller huvudsakligen tillgången för handel
• Räknar med att realisera tillgången inom 12 månader efter rapporteringsperioden
Eller
• Tillgången är i form av kontanter eller likvida medel, om inte tillgången är föremål för en
begränsning som innebär att den inte kan bytas ut eller användas för att reglera en skuld i minst
tolv månader efter rapporteringsperioden.
Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar, inklusive uppskjuten skattefordran.
Bolaget klassificerar skulder som kortfristiga skulder när skulden:
• Förväntas avvecklas i företagets ordinarie rörelsecykel
• Innehåller främst åtagandet för omsättning
• Förfaller att avvecklas inom tolv månader efter rapporteringsperioden
Eller
• Bolaget har inte en ovillkorlig rätt att skjuta upp förpliktelsen i minst tolv månader efter
rapporteringsperioden.
Alla övriga skulder klassificeras som kortfristiga skulder.
Forskning och utveckling
Kostnader relaterade till forskningsverksamhet redovisas i resultaträkningen när de uppstår. Utgifter
relaterade till utvecklingsaktiviteter aktiveras i den utsträckning som produkten eller processen är tekniskt
och kommersiellt genomförbar och bolaget har tillräckliga resurser för att slutföra utvecklingen.
Kostnader som redovisas i balansräkningen inkluderar materialkostnader, direkta arbetskraftskostnader
och en andel av direkt hänförliga gemensamma utgifter. Aktiverade utvecklingskostnader redovisas i
balansräkningen till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, exklusive investeringar och fastigheter, värderas till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. När tillgångar säljs eller avyttras dras det
redovisade värdet av och eventuella förluster eller vinster redovisas i resultaträkningen.
Avskrivningar beräknas med en linjär metod över följande nyttjandeperiod:
• Inventarier, 5 år
• Förbättrings på annans fastighet, 5-10 år
Avskrivningsperiod och -metod utvärderas årligen. Skrotningsvärde beräknas vid varje årsskifte och
förändringar i skrotningsvärdet redovisas som en uppskattningsändring.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Internt genererade immateriella
tillgångar, med undantag av aktiverade utvecklingskostnader, aktiveras inte utan kostnadsförs när de
uppstår.
Immateriella anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod skrivs av över den ekonomiska
livstiden och testas för nedskrivning när det finns en indikation på att den immateriella
anläggningstillgången kan ha ett lägre värde än vad som är redovisats efter avskrivningar. Avskrivningar
görs linjärt över tillgångarnas uppskattade nyttjandeperioder och redovisas i bolagets rapport över
totalresultat.
Immateriella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av, utan prövas årligen
eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning, antingen
enskilt eller på kassagenererande enhetsnivå. Livstiden bedöms årligen huruvida antagandet om
obestämd liv kan motiveras. Om inte, behandlas övergången till specifikt liv prospektivt.
Förvärv och goodwill
Affärssammanslutningar redovisas enligt förvärvsmetoden. Transaktionskostnader redovisas i
resultaträkningen när de uppstår.
Vid förvärv av en verksamhet bedöms alla förvärvade tillgångar och skulder för klassificering och uppdrag
i enlighet med avtalsvillkor, finansiella omständigheter och relevanta omständigheter vid
förvärvstidpunkten. Förvärvade tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen till verkligt värde i
bolagets öppningsbalansräkning (såvida inte IFRS 3 anger att andra värderingsregler ska användas).
Tilldelningen av överskottsvärdet vid företagsförvärvet ändras om ny information om verkligt värde är
giltigt vid förvärv av kontroll. Tilldelningen kan ändras upp till 12 månader efter förvärvstidpunkten (om
tilldelningen av överskottsvärdet som genomfördes vid förvärvstidpunkten var preliminär). Innehav utan
bestämmande inflytande beräknas till icke-kontrollerande andelar av identifierbara tillgångar och skulder
eller till verkligt värde. Metodval görs för varje företagskombination.
Goodwill beräknas som summan av vederlaget och det redovisade värdet för innehav utan bestämmande
inflytande och det verkliga värdet på tidigare ägda andelar minskat med nettovärdet av identifierbara
tillgångar och skulder beräknade vid förvärvstidpunkten. Goodwill skrivs inte av utan testas för
nedskrivning minst en gång per år. I samband med en nedskrivning allokeras goodwill till tillhörande
kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter.
Nedskrivning av icke-finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt
nedskrivningsbehov. I nuläget har bolaget inga icke-finansiella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter).
En nedskrivning återförs om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger
och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En återföring görs endast i den utsträckning som tillgångens

redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med
avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
Finansiella tillgångar
Hudyas finansiella tillgångar är kundfordringar och likvida medel. Vid första bedömningen av finansiella
tillgångar värderas dessa till verkligt värde. Därefter redovisas finansiella tillgångar till upplupet
anskaffningsvärde.
Finansiella skulder
Vid första redovisningen klassificeras finansiella skulder som lån och skulder. Lån och skulder redovisas till
verkligt värde, justerat för direkt hänförliga transaktionskostnader. Senare mätning görs till upplupet
anskaffningsvärde.
Lån och skulder
Skulder mäts till sitt nominella belopp om effekten av diskontering är försumbar.
Avdrag för finansiella skulder
En finansiell skuld dras av när förpliktelsen löses in, annulleras eller löper ut. När en befintlig finansiell
skuld ersätts av en ny skuld från samma långivare där villkoren har väsentligt ändrats eller villkoren för ett
befintligt ansvar har väsentligt modifierats dras den ursprungliga skulden av och en ny skuld redovisas.
Skillnaden i bokfört värde redovisas i resultaträkningen.
Likvider och kassaflödesanalys
Kontanter inkluderar kontanter i kontanter och bankkonton. Likvida medel är likvida kortfristiga
placeringar som omedelbart kan konverteras till kontanter till ett känt belopp och med en maximal löptid
på 3 månader.
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar. Indirekt metod har använts för den löpande
verksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
likvida placeringar med en ursprunglig löptid understigande tre månader. Bolaget gör uppskattningar och
antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kan
avvika från det verkliga utfallet. Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto
försäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet motsvarar det uppskattade försäljningspriset vid normala
förhållanden, med avdrag för kostnader som krävs för att genomföra försäljningen. Kundfordringar
redovisas till det belopp varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för osäkra fordringar, som bedömts
individuellt.
I kassaflödesanalysen dras kassaflödesfaciliteter från inventeringen av likvida medel.
Inkomstskatt
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen då
den avser resultaträkningens poster och direkt mot eget kapital då den underliggande transaktionen
redovisas direkt mot eget kapital. Skatter avseende poster i övrigt totalresultat redovisas i övrigt
totalresultat.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de
skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Häri inkluderas även eventuella
justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt
beräknas för på balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader, dvs. mellan å ena sidan
tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden.
Uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen även för ej utnyttjade underskottsavdrag.

Uppskjuten skatteskuld redovisas dock inte i balansräkningen för skattepliktiga temporära skillnader
avseende goodwill.
Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att framtida
skattepliktiga vinster kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de temporära skillnaderna eller
outnyttjade underskottsavdragen kan komma att utnyttjas. De uppskjutna skattefordringarnas
redovisade värden prövas vid varje balansdag och minskas i den utsträckning som det inte längre är
sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller
delar av de uppskjutna skattefordringarna. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med
hjälp av förutsättning att skattebetalningen kommer att ske med nettobeloppet.
Eget kapital
Finansiella instrument klassificeras som skuld eller eget kapital i enlighet med den underliggande
ekonomiska verkligheten.
Ränta, utdelning, vinster och förluster relaterade till ett finansiellt instrument klassificerat som skuld
presenteras som kostnad eller inkomst. Utdelningar till innehavare av finansiella instrument klassificerade
som eget kapital redovisas direkt i eget kapital.
Transaktionskostnader som är direkt relaterade till en aktietransaktion redovisas direkt mot eget kapital
efter avdrag för skatt.
Omräkningsdifferenser uppstår i samband med valutadifferenser vid konsolidering av utländska enheter.
Valutakursdifferenser på kassaposter (skulder eller fordringar) som faktiskt ingår i ett företags
nettoinvestering i en utländsk enhet ingår också som omräkningsdifferenser.
Vid avyttring av en utländsk enhet återförs den ackumulerade omräkningsdifferensen som hänför sig till
enheten och redovisas i resultaträkningen under samma period som vinsten eller förlusten vid avyttringen
redovisas.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar ovanstående redovisningsprinciper, förutom att bolagets redovisning är upprättad i
enlighet med RFR 2. Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell
rapportering.

Not 1 – Nya lån
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Den 14 maj 2019 ingicks ett låneavtal mellan Bolagets dotterbolag Hybrid Distribution ApS (”Hybrid”) som
låntagare och Nordic Corporate Investment A/S (”NCI”) som långivare, varigenom NCI ställt ut ett lån om
18 000 000 DKK till Hybrid Distribution ApS. Den 9 juni 2020 övertog Scandinavian Credit Fund I AB (”SCF”)
låneavtalet från NCI och lånet överfördes från Hudya Group AS till Hudya AB. Lånevillkoren är desamma
som tidigare med 12 % årlig ränta. Efter att dotterbolaget Hudya Group AS förklarades konkurs, har
styrelsen för Hudya AB arbetat med SCF. Den 14 juli 2020 avvecklades lånet efter förhandlingar mellan
parterna och det finns inte längre någon skuld till SCF efter detta datum (se avsnitt om väsentliga
händelser efter balansdagen). I detta avseende finns det inte längre fordringar och skulder mellan SCF och
Hudya AB. Detta inkluderar tidigare utfärdade warrants till SCF som blev terminerad som en del av avtalet.

Fårö Capital
Den 27 september 2019 ingick Hudya Group AS ett låneavtal med Fårö Capital AB gällande ett lån om 4
MNOK. Hudya Group AS och Fårö Capital AB ingick den 7 februari 2020 ett avtal tillsammans med Hudya
AB där Hudya AB övertog skuldansvaret gentemot Fårö Capital AB. Lånet löper med en ränta om 1,5 % i
månaden från februari till maj och med en ränta om 3 % i månaden från juni till augusti. Lånet och ränta
förfaller till betalning den 31 augusti 2020.

Not 2 – Avvecklad verksamhet
I juni 2020 har Hudyas största långivare sagt upp sin kredit om cirka 206 miljoner SEK och realiserat
säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som ett resultat gick dotterbolaget Hudya Group AS konkurs den
25 juni 2020. Effekten av detta är att Hudya AB inte har ägande i dotterbolagen den 30 juni 2020 och det
finns inga konsoliderade siffror på rapporteringsdagen.
Den 30 juni 2020 hade Hudya AB ursprunglig följande balansposter mot Hudya Group AS:
(TSEK)
Investering i dotterbolag
Fordring Hudya Group AS
Skuld Hudya Group AS
Summa
Nedskrivning över resultat

2020-06-30
342 066
76 685
-12 800
405 951
-405 951

Dessa postar har skrivits ned över resultatet per den 30 juni 2020 och är inte inkluderat i redovisningen
till Hudya AB.

