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Hela världens
sömnplattform
Med miljoner dagliga aktiva användare
och hittills över två miljarder nätter
analyserade i fler än 150 länder, är Sleep
Cycle en av världens mest använda
sömntjänster.

788'
78 8 K P R E N U M E R AN T E R

2

MILJONER

>2 M I L J O N E R AK T IVA
ANVÄN DAR E

121

MILJONER

1 2 1 M I L J O N E R T I M MAR AV

S NAR KN I N GAR ANALYS E R AD E
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SLEEP CYCLES
MÅLSÄTTNING ÄR
ATT FÖRBÄTTRA
GLOBAL HÄLSA
GENOM ATT
FÅ MÄNNISKOR
VÄRLDEN ÖVER ATT
SOVA BÄTTRE
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En bra dag börjar med en god natt
I över tio år som en av världens mest använda sömntjänster har
Sleep Cycle hjälpt miljontals människor att förstå sina sömnvanor
och förbättra sin sömn, ett dygn i taget.
Med miljarder nätter analyserade är Sleep Cycle en av världens
mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till
sömnforskning och rapportering över hela världen.

5
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VD-ord
2020 har varit ett spännande år för Sleep Cycle. Vi har bevittnat en trend
där betydelsen av god hälsa fortsätter öka och sömn tar en allt större
plats i det vi betraktar som ett friskt och hälsosamt liv.
Ö K AT E N GAG E MAN G

respekt för det förtroende som tilldelats oss av

Sleep Cycles användare har med fortsatt

våra miljoner användare. Ett ansvar att genom vår

entusiasm tagit till sig nya produktfunktioner för

expertis och erfarenhet på allvar ta fasta på vår

att ta kontroll över sin sömn - och därigenom

målsättning att förbättra global hälsa genom att

sin hälsa. Något som bland annat visat sig i

hjälpa våra användare världen över att sova bättre.

att våra över 788 tusen prenumeranter under

I den andan har vi under året som gått lanserat en

2020 har lyssnat på över 32 miljoner ljudspår,

rad nya tjänster för att fortsätta växa och ta Sleep

sagor och sömnguider, noggrant utformade

Cycle till nästa nivå.

att hjälpa dem somna enklare. Vi har analyserat
över 2,9 miljarder timmar sömn och levererat

S KR ÄD DARSYD DA I N S I K T E R

71 miljoner insikter och lärdomar som guidat

Insights lanserades till alla användare i början

våra användare till bättre sömn. Engagemanget

av året och erbjuder skräddarsydda insikter

avspeglar sig i våra intäkter där vi ser en tillväxt

i sådant som påverkar sömnkvalitet, baserat

om 30% i jämförelse med 2019.

på korrelationer med personlig sömndata. Vi
har under året fortsatt bygga ut plattformen

G O D HÄL S A G E N O M B ÄT T R E S Ö M N

som guidar våra användare i resan mot bättre

Sleep Cycle är en av världens mest använda

sömn genom ökad förståelse och kunskap kring

sömnplattformar, tillgänglig för alla oberoende

vad sömn är, vad som påverkar sömn och vilka

av tid och rum. Med det följer ett ansvar och en

effekter otillräcklig sömn har.

“Vi är förväntansfulla inför 2021 och entusiastiska inför det
ökade fokuset på sömn, från våra användare, organisationer och
strategiska partners. Vi kommer ha ett fortsatt högt fokus på
att utöka vårt erbjudande med funktioner som kommer ge våra
användare djupare insikter i sina sömnrutiner.”
/Carl Johan Hederoth, CEO
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Nederländerna, Belgien och Finland
sover mest

Vietnam, Korea och Japan
sover minst och sämst.

Mitt under pandemins peak våren
2020, hade tonåringar och unga
vuxna den sämsta sömnkvaliteten och

rapporterade den högsta andelen
depressionskänslor.

MÄN S NAR K AR M E R ÄN K VI N N O R

19
MÄN

MIN

12

MIN

K VI N N O R

G E N O M S N I T T M I N U T E R P E R NAT T

7
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HJÄLP ATT SOMNA

fick stort genomslag i USA och visade att en

I Sleep Aid, en av våra mest populära funktioner,

tredjedel av våra användare upplevde längre

har vi under året lagt till innehåll som inkluderar

insomningstider samt ökad oro.

9

meditation, specialkomponerade musikstycken
och avslappnande sömnberättelser. Att få hjälpa

VI VÄXER

våra användare somna lättare har varit speciellt

Organisatoriskt har vi tagit stora kliv under

värdefullt under året som gått där vi sett tydlig

2020. I december antog Mikael Kågebäck rollen

ökad användning av Sleep Aid.

som CTO. Med start i februari 2021 ser vi också
fram emot att välkomna Per Andersson i rollen

INTELLIGENTARE MASKININLÄRNING

som vår nya CFO samt Sandra Hansson i rollen

Vi har under 2020 tagit vår maskininlärning

som CPO. Under 2020 har vi även välkomnat

till nästa nivå och utökat vår databas med

en ny erfaren styrelse med Lars Berg som

mängder av ny sömninformation vilket ger

vår nye ordförande. Styrelsen bidrar med

oss ytterligare insikter i våra användares

betydande kompetens inom bolagsstyrning och

sömnvanor. Under året har vi analyserat över 2,9

tillväxtstrategier.

miljarder timmars sömn samt över 120 miljoner
snarkningar, miljarder av in- och utandningar

2021 - ÖKAT FOKUS PÅ SÖMN GLOBALT

och hundratusentals andra ljudklipp såsom

Vi är förväntansfulla över 2021 och entusiastiska

sömnprat, hostningar, barn och andra ljud

inför det ökade fokuset på sömn, från våra

från våra användares sömnmiljöer. Mängden

användare, organisationer och strategiska

sömnrelaterad data ger oss ytterligare

partners. Vi kommer ha ett fortsatt högt fokus

möjligheter att tolka våra användares sömn-

på att expandera vårt erbjudande med funktioner

rutiner och därmed kunna ge mer precisa

som ger våra användare djupare insikter i sina

insikter, tips och coachning för bättre sömn.

sömnrutiner. Vi skall växa och använda vår
sömndata för att leverera en ännu mer personlig

PANDEMINS ÅR

upplevelse för våra användare. Under det

Det är svårt att sammanfatta 2020 utan att

kommande året kommer vi vidare fokusera på

nämna COVID-19. Pandemin har haft stor

att utöka våra marknadsstrategier samt utforska

inverkan på våra liv, våra rutiner och vår sömn,

nya kanaler för att nå fler slutanvändare som

och även påverkat Sleep Cycle. Vi såg en ökning

ett led i att förbättra världens hälsa genom

i intresset för hälsa i allmänhet och mental hälsa

bättre sömn. För att kunna leverera vår mission

i synnerhet. Med fler människor som arbetar

kommer vi under året att förstärka bolaget

hemifrån såg vi även ett minskat behov för

med ytterligare kompetens inom sömn,

smarta väckarklockor. Det minskade behovet

maskininlärning och användarupplevelser.

av smarta väckarklockor under perioder av
ökade restriktioner i samband med pandemin

Jag vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack

resulterade i en lägre tillväxttakt än föregående

till alla våra medarbetare som bidragit till

år. Trots detta var intresset för Sleep Cycle

Sleep Cycles utveckling under 2020. Vi är ett

ändå stort och antalet användare ökade med

bolag under tillväxt i ständig rörelse och våra

10% under året. Pandemin tillät oss också att

medarbetare är Sleep Cycles största tillgång

visa på de globala insikter vi har inom sömn.

och en förutsättning för vår framtida framgång.

Innan sommaren släppte vi en rapport om
pandemins påverkan på sömn världen över. Den

/Carl Johan Hederoth, CEO

10
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Sleep Cycles användare 2020
Under 2020 ökade Sleep Cycle sin grupp av

lättare. Hela 72 procent av respondenter

betalande prenumeranter från 716 tusen till 788

rapporterade förbättrad sömnkvalitet efter

tusen. Våra mer än två miljoner månatligt aktiva

påbörjad användning av Sleep Cycle och över

användare består av hälften kvinnor hälften män

två tredjedelar säger att de somnar lättare med

och är spridda över alla åldersgrupper, från <18

hjälp av Sleep Aid 1.

till >65. Vår största marknad är Europa med 38%
aktiva användare2, tätt följt av Nordamerika

Utökade möjligheter till att ge ännu bättre

(33%) och Asien-Stillahavsområdet (25%). Sleep

individanpassade sömninsikter och råd växer i

Cycle har användare i över 150 länder spridda

samma takt som vår omfattande sömndatabas,

över alla världsdelar. Sömn tar inte hänsyn

med varje ny användare och varje natt Sleep

till var du bor eller befinner dig, sömn är ett

Cycle används. Under 2020 har våra användare

basbehov och alla förtjänar god sömn.

mottagit fler än 71 miljoner personliga råd och
insikter, designade att förbättra sömn.

46 procent av aktiva användare använder Sleep
Cycle dagligen4 och i genomsnitt använder

Vi är ett välkänt varumärke som under åren

varje Sleep Cycle användare tjänsten fyra

byggt upp stor tillit bland våra användare

dagar i veckan . En undersökning genomförd

med hjälp av en produkt som fungerar och

av Sleep Cycle på 4 489 befintliga användare

är lätt att använda. Detta har resulterat i en

visar att ökad förståelse kring sömnvanor och

aktiv och engagerad grupp av användare

önskan om förbättrad sömnkvalitet är det de

och ambassadörer som tillsammans bidragit

flesta söker i användningen av tjänsten. De

stort till vår tillväxt under 2020. Vi planerar

funktioner som används mest är att analysera

att fortsätta i samma trend genom att utöka

sin sömn och aktivt följa upp sina resultat,

vår globala närvaro och expandera vår

intelligent alarm för att vakna mer utvilad,

sömnplattform för att kunna hjälpa ännu fler

samt Sleep Aid för att få hjälp att somna

användare världen över att sova bättre.

2

72% 1 SOVER BÄTTRE
TACK VARE SLEEP CYCLE
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120 726 945
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T I M MAR S NAR KN I N GAR I N S AM L AD E 20 20 3

32 158 712

368 287 410

T I M MAR S L E E P AI D S P E L AD E 20 20

HAR VAKNAT M E D S L E E P CYC L E 20 20

1. Baserat på Sleep Cycle sömnundersökning (2020)
2. Baserat på användare med minst en sömnsession analyserad under Q4 2020
3. Uppskattat baserat på Sleep Cycle sömnundersökning (2020)
4. Strategy& Market Study (2020)
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Världen
9/10
MER ÄN 9 AV 10 VUXNA SÄGER AT T
SÖMN ÄR AVGÖRANDE FÖR HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

1

8/10
AV AL L A VUX NA MÄNNISKOR VÄRLDEN
ÖVER VILL FÖRBÄT TRA SIN SÖMNKVALITET

2

SÖMNBRIST - ETT FOLKHÄLSOPROBLEM

INFORMATIONSBRIST

Sömn är livsviktigt för ett hälsosamt liv. En

Information kring sömnpandemin och dess

betydande mängd forskning pekar på negativa

följder är bristfällig och begränsad till få. Enligt

effekter av långvarig sömnbrist i form av ökad

Philips sömnstudie 2020 säger över 47 procent

risk för hjärt- och hjärnsjukdomar, depression,

av respondenter att de inte har kunskap nog

viktuppgång, svårigheter att hantera stress, och

kring faktorer som påverkar goda sömnvanor -

diabetes samt leder till högre risk för olyckor

positivt eller negativt. Men det beror inte på

och produktivitetsförluster i arbetet. Center for

ointresse. Hela 60 procent av alla respondenter

Disease Control and Prevention (CDC) i USA har

är intresserad av att lära sig mer om strategier

förklarat otillräcklig sömn ett folkhälsoproblem

och information som kan hjälpa dem förbättra

då mer än en tredjedel av amerikanska vuxna

sin sömn.

inte får tillräckligt med sömn regelbundet. Men
problemet är inte begränsat till den utvecklade

DIGITAL HÄLSA OCH FRISKVÅRD

världen. Forskning från Världshälsoorganisationen

Vår målsättning är att förbättra global hälsa

WHO betonar den globala dimensionen av denna

genom att ge människor möjlighet att förbättra

folkhälsokris som bekräftar sömnproblemens

sina sömnvanor. Första steget till det och

mångfacetterade natur.

lösningen till världens sömnsvårigheter tror vi

S L E E P CYC L E - ÅRS R E D OVI S N I N G 20 20

1/3
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2,92%

AV AL L A AM E R I K AN E R R AP P O RT E R AR

G D P FÖ R LO R A S PÅ ÅRS B A S I S I

AT T D E I N T E S OVE R T I L L R ÄC KL I GT

JAPAN PÅ G RU N D AV FÖ L J D E R NA AV

3

OT I L L R ÄC KL I G S Ö M N

30%

4

60%

AV AL L A B I LO LYC KO R O RS AK A S AV

AV KINESISKA INVÅNARE FÖDDA

T RÖT T H E T

PÅ 90 -TALET, SOVER MINDRE ÄN

5

REKOMMENDERADE SJU TIMMAR

6

är ökad tillgänglighet av sömninformation och

AI-baserade lösningar ger konsumenter

insikt i personliga sömnvanor, genom verktyg

kontroll över hälsa och välbefinnande genom

som är lätta att använda och tillgängliga där de

skräddarsydd individuell analys och information,

behövs. Världen förändras och vi går mot en

utan mellanhand, som uppmuntrar hälsosammare

värld där hälsa och sjukvård i en allt större grad

beteenden hos individer och hjälper till med

erbjuds digitalt. I kombination med ökad teknisk

proaktiv hantering av en hälsosam livsstil.

kompetens och tillgänglighet hos konsumenter
världen över har den pågående pandemin
ytterligare påskyndat behovet av innovation
inom hälsa och friskvård.
AI - FRAMTIDENS HÄLSOGURU

Vår sömn får ofta nöja sig med att verka på
de få timmar som blir över när konkurrerande
förpliktelser och distraktioner krävt sin tid av
dygnet. Vi ser ett stort behov av förändring,
om vi ska kunna lösa denna hälsokris. Tekniska

1. Philips Sleep Survey 2017
2. Philips Sleep Study 2018
3. Philips Sleep Study 2019
4. RAND Europe - Why Sleep Matters 2016
5. Drowsy Driving - National Sleep Foundation 2018
6. Chinese Sleep Research Association 2018
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En holistisk syn på sömn
Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle

sovrummet är svalt, att stänga ute ljus

utvecklats från en applikation med fokus på

på natten och att försöka lägga oss på

att väcka användaren i lätt sömnfas till en

regelbundna tider. Letar vi finner vi hundratals

heltäckande holistisk sömntjänst. Genom

produkter tillgängliga som kan tala om för oss

åren har ett starkt fokus på värde för slutkund

hur faktorer vi har kontroll över kan styras.

resulterat i en konstant 4,5+ rankning i våra

Wearables, hemautomatisering, smarta kuddar

distributionskanaler. Tekniken har utvecklats från

och ögonmasker. Men han som är stressad

användandet av accelerometer i mätandet av

över jobbet och inte kan somna, en nybliven

sömn till lansering av patenterad ljudanalys och

mamma, eller studenten som får höra att man

implementation av maskininlärning i insamling

är lat om man sover natten innan en tenta - de

och analys av data. En funktion som skapar en

har inget val. Säger du till någon av dem att

ännu personligare upplevelse genom ökat fokus

de behöver sova mer kommer de garanterat

på användares personliga sömnupplevelser.

sluta mäta sina sömnvanor. Men närmar du

Med över 455 miljoner sömnnätter lagrade

dig istället försiktigt, med en låda av kunskap

har Sleep Cycle vuxit till en av världens

och verktyg som kan stötta dem, visar vår

mest omfattande källor för sömnstatistik. En

erfarenhet att det hjälper och gör skillnad.

betydande plattform som medför stor insikt i

Kanske behöver de hjälp att somna lättare

sömnvanor och sömntrender hos individuella

till avslappnande musik, eller få insikt i att

användare och världen i stort.

de snarkar, eller lära sig att kognitiv inlärning
kräver sömn. Kanske behöver de bara veta att

S Ö M N B E H OV VAR I E R AR

vi finns där, när behovet uppstår.

Vi har väldigt lite kontroll över vår sömn. Vi
kan inte somna på kommando och vi kan inte

VAR J E S Ö M N R E S A ÄR U N I K

bestämma hur länge vi ska sova. Sömn hjälper

Genom att utgå från att varje persons

oss bearbeta minnen och känslor, stabilisera

sömnresa är unik verkar Sleep Cycle för att

och återställa motorisk inlärningsförmåga,

guida sina användare genom livets alla faser.

konsolidera kortsiktiga minnen till långsiktiga

Med maskininlärning i grunden erbjuder

och främjar en sund kognitiv funktion genom

Sleep Cycle insikt och kunskap baserat på

att rengöra hjärnan från toxiner och avfall. Hur

personlig statistik och korrelationer. En

mycket sömn vi behöver eller har möjlighet till

användarresa som skiljer sig på individnivå.

att få beror på olika faktorer. Därför finns inte

En plattform som förstår att livet är just

en lösning som passar alla. Vi behöver förstå att

det - en resa. Inget statiskt med ett paket

sömnbehov varierar från person till person.

automatiseringslösningar. Sleep Cycle tar
fasta på både det vi har kontroll över och det

KO N T RO L L ÄR F LYK T I GT

vi inte kan kontrollera, för en kombination av

Vi kan styra de flesta utomstående faktorer

de båda är vad som behövs för att förstå och

som påverkar vår sömn. Vi kan se till att

förbättra sömn.

S L E E P CYC L E - ÅRS R E D OVI S N I N G 20 20
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VARJE PERSONS
SÖMNRESA ÄR UNIK.
SLEEP CYCLE
GUIDAR SINA
ANVÄNDARE
GENOM
LIVETS
ALLA
FASER
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Vår produkt
Sleep Cycle erbjuder en helhetslösning som börjar i samma stund som
användaren vaknar på morgonen. Det är då analys av föregående dag
och natt presenteras, förberedelser inför kommande natts sömn sätts
och resan mot förbättring startar. När kvällen sedan närmar sig och det
är dags att gå till sängs samlar Sleep Cycle in information om händelser
och aktiviteter från dagen som gått. Allt detta ligger till grund för
nästkommande morgons sömnanalys.

S O M NA L ÄT TAR E

FÖ RS TÅ D I N S Ö M N

Sleep Cycle erbjuder ett stort ljudbibliotek

Med patenterad ljudanalys läser Sleep Cycle av

av avslappnande musik, meditationer och

rörelsemönster under natten, analyserar sömnen

berättelser som hjälper dig att somna lättare.

och korrelerar sina resultat med omkringliggande
faktorer och dagliga aktiviteter.

S L E E P CYC L E - ÅRS R E D OVI S N I N G 20 20
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ANALYSER OCH INSIKTER

FÖRBÄTTRAR SÖMN

Med varje dag och natt växer användarens

Sömndatan tillsammans med personliga insikter

sömndatabas. Den ökade mängden personlig

presenteras för användaren. För att hjälpa

sömndata analyseras genom Sleep Cycles

användaren att utifrån insikterna förbättra sin

AI-baserade plattform som resulterar i precisa

sömn erbjuder Sleep Cycle en antal verktyg

och personliga insikter om sömnkvalitet och

och funktioner inklusive Sleep Aid, Smart

sömnrutiner. Sleep Cycle är en av världens

Alarm och sömnskolor. Oavsett om man

mest omfattande källor för sömnstatistik

använder Sleep Cycle för att somna lättare,

och efterfrågas av och delas med väl valda

vakna pigg på morgonen eller förbättra

medier, universitet och forskningsprojekt över

sin sömn erbjuder Sleep Cycle ett unikt

hela världen.

användarvärde.

VAKNA M E R U T VI L AD

FÖ R B ÄT T R A D I N S Ö M N

Sleep Cycle väcker dig i lätt sömnfas, vilket ger

Resultatet av sömnanalysen presenteras i form av

en känsla av att vakna utvilad utan alarm.

insikter och grafer som är lätta att förstå och ger
personlig guidning i hur du kan lära dig mer om
och förbättra din sömn.
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Framtidens sömnoptimering
Sleep Cycle har under åren byggt upp

vill fortsätta berika våra användares liv och

en marknadsledande sömnmonitorerings

hjälpa dem lära sig mer om sina sömnvanor

applikation och ett motståndskraftigt varumärke

för att kunna förbättra sin sömn. Närmast i

inom sömn. Nu går vi in i nästa fas, vi kommer

tid kommer vi lansera en ny funktion som vi

addera ännu mera innehåll till vårt bibliotek av

kallar Veckorapport. Veckorapporten kommer

Sleep Aid, fortsätta förbättra vår AI för att driva

ge användare en fullständig uppdatering

på vår informationsinhämtning och leverans av

av hur deras sömnvanor under den senaste

personliga sömninsikter och råd, samt lansera

veckan ser ut samt en marknadsledande

en rad nya funktioner som ytterligare kommer

sömnmonitoreringsapplikation och ett

kunna förbättra vårt erbjudande till kund om

motståndskraftigt varumärke inom sömn kunna

förbättrad sömn. De kommande åren planerar

peka ut mönster och insikter som är svåra för

vi att öka våra marknadsföringsaktiviteter,

användaren att identifiera. Allt för att hjälpa

utnyttja vår erfarenhet på våra huvudmarknader

användaren öka sin kunskap kring sömn och

och fortsätta utveckla vårt företags- och

sova bättre.

partnererbjudande för att nå ännu fler nya
användare.

ANVÄNDARGRUPPEN VÄXER

Över 40 procent av världens befolkning sover
AI

mindre än rekommenderade sju timmar per

I takt med att kvalitetsdata och konsumenters

natt 1. Sömnbrist påverkar både psykisk och

förtroende ökar kommer AI-lösningar att bli ännu

fysisk hälsa och leder till påfrestningar på både

mer pålitliga. Det är inte längre en fråga om det

arbete och sociala relationer. De ingående

kommer ske - utan snarare om när - en dator kan

konsekvenserna av sömnbrist blir alltmer

ställa en mer exakt sömndiagnos än en läkare och

erkända. Något som särskilt märks i den snabbt

ordinera korrekt behandling. Ju mer förtroendet

växande marknaden för sömnhälsa liksom den

ökar, desto mer ökar användningen vilket

ökade efterfrågan från nya användargrupper,

leder till än bättre precision. Fördelarna med

utöver den enskilde konsumenten.

användning av AI är många inom sömn. Växande
datamängder ger sömnforskning möjligheter

SÖMNRAPPORTERING FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET

att avancera, något som förut krävt gigantiskt

Plattformar med tjänster som erbjuder

stora urval i traditionella sömnlaboratorier

personliga rekommendationer för sömn visar

kan nu monitoreras med exakthet på avstånd.

positiv påverkan på produktivitet och säkerhet.

Kontinuerlig sömnövervakning i naturlig miljö ger

Avläsning av sömn efterfrågas i både yrken

mer exakta resultat. Dessutom går informationen

där sömnrapportering är ett krav för säkerhet

AI insamlar att korrelera med information från

och som personalförmån hos arbetsgivare

andra källor och därmed bygga broar mellan

där anställdas hälsa prioriteras. Inom

hälsosegment, för en mer allomfattande analys.

försäkringsbranschen medför möjligheten av
tillgänglig sömndata hög potential att minska

ÖKAD KUNSKAP GER KONTROLL

skade- och sjukanmälningar, till fördel för både

Kunskap är basen för att uppnå förändring. Vi

försäkringsbolag och klienter.
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H OV ER S LEEP IN ITIA LIZ ED

Analyzing and Optimizing

98%
AV BO L AG R APP O RT E R AR Ö K AT FO KUS
PÅ HÄL SA O CH VÄLMÅE N D E B L AN D S I NA
AN STÄLLDA D E KO M MAN D E FE M ÅRE N 2

2%
U N G E FÄR 2 PRO CE NT AV G D P K AN
D RE AM S CAPE IN ITIA LIZ ED

Floating in clouds

HÄRLEDAS T I LL EKO N O M I S K FÖ RLUST
O RSAK AD AV SÖ M N B RI ST 2

1. Uppskattat baserat på Sleep Cycle sömnundersökning (2020)
2. Strategy& Market Study (2020)
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Hållbarhet
Sleep Cycle är en av världens mest använda sömntjänster och en viktig
del i miljontals människors liv. Vårt ansvar som sammhällsaktör utvidgas
i takt med att bolaget växer. Därför har vi under 2020 ökat vårt fokus på
hållbarhet och lagt grunden för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

KU N D N ÖJ D H E T
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N ÖJ DA KU N D E R S O M KO M M E R T I L L B AK A

starkt beroende av kunskap kring hur människor

Nöjda kunder är ofta återkommande och viktiga

världen över sover. I största mån baseras den

ambassadörer för Sleep Cycle då en stor del

på undersökningar i sömnlaboratorier och

av omsättningen kommer från prenumeranter.

komplicerad avläsning i hemmiljö som i många

Med hög kundnöjdhet skapas tillväxt och starka

fall kräver experthjälp. Sleep Cycle verkar för att

sunda kundrelationer, vilket alltid varit och alltid

underlätta avläsningen av sömn i hemmamiljö

kommer vara vårt största fokus. Sleep Cycle

vilket leder till en växande källa av sömndata

förbättrar hälsan för miljoner användare över

tillgängligt för forskning. Genom att regelbundet

hela världen, i alla åldrar uppdelat jämnt mellan

dela sömndata med forskningsinstitutioner och

könen, och diskriminerar ingen utan verkar för att

universitet världen över möjliggör Sleep Cycle

erbjuda verktyg tillgängliga för alla oavsett var

tillgång av en av världens största sömndatabaser

de befinner sig och vilka finansiella möjligheter

och bidrar till ökad kunskap kring sömn.

de har. Med konstant ranking över 4,5 stjärnor
hos både Google Play och AppStore samt ett
stort fokus på högkvalitativ kundservice i flertalet
kanaler håller Sleep Cycle hög nivå inom både
kundnöjdhet och kundsupport.

FO KU S PÅ M I L J ÖAN SVAR O C H
M I L J Ö FÖ R B ÄT T R I N G

Hållbarhetsarbetet på Sleep Cycle pågår
kontinuerligt. Ansvaret för klimat och miljö
ligger hos oss alla. Vi arbetar ständigt
med att förbättra våra interna processer,

E N AR B E T S P L AT S DÄR M E DAR B E TAR E
U T VEC KL A S O C H VI L L S TAN NA

arbetssätt och system för att minska vårt

Med fokus på arbetsvillkor och medarbetares

miljöavtryck. Vi jobbar även aktivt med att

välmående vill Sleep Cycle säkerställa en

välja samarbetspartners och leverantörer som

hälsosam arbetsplats där medarbetarna trivs

erbjuder miljövänliga alternativ. Vårt interna

och utvecklas. Vi verkar för att stötta våra

arbete handlar konkret om ett antal saker som

anställda genom alla faser i livet och anpassa

att reducera vårt eget resande genom att

arbetet till rådande familjesituation. Vi

använda elektroniska mötestjänster, uppmana

arbetar för jämställdhet samt mångfald av

till resor med tåg, offentliga transportmedel,

kompetens, kön, erfarenhet och kultur och

samt minska pappersanvändning genom att

tycker det är grundläggande för en hälsosam

se till så våra anställda har digitala lösningar

arbetsmiljö. Medarbetarnöjdheten hos Sleep

tillgängliga. Elektroniska produkter konsumeras

Cycle ligger på en hög nivå och omsättningen

som aldrig förr och med varje ny modell som

av personal på minimum, 95 procent av

släpps uppmanas konsumenter uppdatera.

anställda skulle rekommendera en vän att

Detta har en tydlig påverkan på vår miljö. I

arbeta på Sleep Cycle.

största möjliga mån fokuserar vi på att hålla
Sleep Cycle tillgänglig och uppdaterad även

B I D R A T I L L S Ö M N FO RS KN I N G E N

på äldre hårdvarumodeller för att bidra till att

Sömn är ett relativt ungt område inom forskning,

förlänga levnadslängden på hårdvaror.

150

95%
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T I L LGÄN G L I G I

AV AN S TÄL L DA S KU L L E

B I D R AG I T T I L L 1 4

ÖVE R 1 5 0 L ÄN D E R

R E KO M M E N D E R A E N VÄN AT T

FO RS KN I N G S P ROJ E K T I N O M

VÄR L D E N ÖVE R

AR B E TA PÅ S L E E P CYC L E

S Ö M N - VÄR L D E N ÖVE R
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Styrelsen

L ARS M . B E RG
ORDFÖRANDE

Lars Berg har en gedigen bakgrund som
koncernchef och VD, bland annat som VD
för Telia. Han har även varit medlem av
koncernledningen i Ericsson samt ledamot
i direktionen för den tyska Mannesmanngruppen med ansvar för telekomverksamheten.
Dessutom är han en erfaren styrelseordförande
och styrelseledamot med en lång lista av
börsnoterade bolag på sin meritlista, inklusive
Telefonica Mobile, Netinsight, Ratos, Schibsted,
Tele2 och Norma Group. Utöver uppdraget
som ordförande i Sleep Cycle AB är han även
ordförande i Greater Than AB.
U T B I L D N I N G : B. Sc. Civilekonom, Handelshög-

skolan, Göteborg.
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AN N E B RO E N G

Ö D GÄR D AN D E RS S O N

LEDAMOT

LEDAMOT

Anne arbetar professionellt med

Ödgärd är CEO på Zenseact AB, ett bolag med

styrelsearbete och har bred erferenhet

uppdrag att skapa programvara för autonoma

av publika och privata bolag. Tidigare

bilar. Med stor erfarenhet inom teknisk innovation

verkade hon som koncernchef, CFO och

och telekombranschen, har hon en bakgrund

CIO för PFA Pension. Hennes nuvarande

inom ett antal olika befattningar på Volvo Car

styrelseuppdrag inkluderar styrelseledamot

Group, bland annat Chief Digital Officer och

och ordförande Velliv och Asta och JUl. P

VP Vehicle SW & Electronic. Innan sina år inom

Justesen Fond, styrelseledamot och ordförande

bilindustrin arbetade Ödgärd i över 20 år inom

i revisionsutskottet NNIT a/s, VKR Holding a/

telekombranschen inom Ericsson, som bland

och Aquaporin a/s samt styrelseledamot ATP,

annat VP Vehicle SW & Electronics och som chef

IFU och Rodinia.

för Ericssons Göteborgskontor.

U T B I L D N I N G: M. Sc. Civilekonom, Aarhus

U T B I L D N I N G: M.Sc. Chalmers Tekniska

University.

Högskola, Göteborg.

OLOF NILSSON

R A S M U S JÄR B O RG

LEDAMOT

LEDAMOT

Olof ansluter sig till Sleep Cycle styrelse med

Rasmus har en bakgrund och gedigen erfaren-

25 års erfarenhet från riskkapitalbranschen

het från digitalisering och digitala kanaler inom

som VC-investerare, entreprenör och styrel-

finansbranschen. Han arbetar sedan 2018 som

searbete. Tidigare har Olof arbetat som chef

Chief Product Officer på Nordnet. Hans bakgr-

för tidiga investeringar i den svenska statliga

und innehåller flertalet ledande befattningar på

pensionsfonden AP6 där han även lanserade

SEB, såsom Chief Strategy Officer samt ansvarig

ett nytt mandat att investera i amerikanska

för bankens digitalisering och digitala kanaler.

teknikfonder och innan dess var han co-founder

Tidigare har Rasmus även arbetat på den Globala

och COO på inkubatorn IQube.

Investmentbanken UBS i London.

U T B I L D N I N G: M. Sc. Fysik, Kungliga Tekniska

U T B I L D N I N G: M. Sc. Civilekonom, Handelshög-

Högskolan (KTH), Stockholm.

skolan, Stockholm.

1. Valdes in vid extra bolagsstämma 16 februari 2021

1
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Ledningen

CAR L J O HAN H E D E ROT H
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

Carl Johan tillträdde som VD 2018 efter att
under några år ha verkat som framgångsrik
produktägare för Sleep Cycle. Med stark
entreprenörbakgrund är Carl Johan tidigare
medgrundare till bland annat MATCHi Sveriges ledande bokningsplattform för
sport. Hans breda kunskap inom produkt och
affärsutveckling är grundad i tidigare bakgrund
som konsult för en rad olika storbolag inklusive
Volvo, Gemalto och Telia.
U T B I L D N I N G: B.Sc Informatik och

Programvaruteknik, Handelshögskolan,
Göteborg.
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S AM U E L CYP R IAN

M I K AE L K ÅG E B ÄC K

CHIEF COMMERCIAL OFFICER (CCO)

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER (CTO)

När man snackar tillväxt pratar man Samuels

I sin roll som CTO på Sleep Cycle arbetar Mikael

språk. Han kommer från en lång erfarenhet inom

bland annat som chef för vårt kärnteknologiteam

marknadsföring och affärsutveckling. Redan in-

med vår maskininlärningsforskning. Den forsknin-

nan sin roll hos Sleep Cycle var Samuel med och

gen är central för hela Sleep Cycle. Den driver

bröt ny mark på Spotify. Han var en av nyckelp-

vår verksamhet framåt och gör det möjligt för

ersonerna i growth teamet och var med i den

våra användare att få inblick i sömnkvalitet och

tidiga expansionsfasen. Innan dess arbetade han

vanor. Mikaels tidigare erfarenhet innefattar flera

som tillväxtchef på Projectplace och som CMO

år som doktorand inom maskininlärning och AI på

på Werlabs.

Chalmers, samt som systemarkitekt på H&M hos
Extenda och utvecklare för Svenska luftvärnet.

UTBILDNING: M.Sc. Civilingenjör, Datavetenskap,

U T B I L D N I N G: Ph.D. Teknik och Datavetenskap,

Uppsala Universitet.

Chalmers Tekniska Högskola.

S AN D R A HAN S S O N 1

P E R AN D E RS S O N 2

CHIEF PRODUCT OFFICER (CPO)

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

Med fullt fokus på produkt och slutkund samt

En tillväxtorienterad CFO med bred erfarenhet

bred erfarenhet inom digitala konsumentprodukter

inom strategi, affärsplanering, kapitalmarknader

leder Sandra alla initiativ kopplade till Sleep Cycles

och finansiell analys. Det är vår Per. Innan Sleep

produkt. Innan sin tjänst hos Sleep Cycle arbetade

Cycle arbetade han som CFO på börsnoterade

Sandra som Senior Product Manager på Spotify.

Gapwaves AB. Tidigare erfarenheter inkluderar

Hon påbörjade sin resa inom produktutveckling

tjänster hos KPMG Deal Advisory, Mondelez Inter-

som mjukvaruutvecklare på Collector Bank, där hon

national och PwC.

sedan avancerade till produktägare för konsumentfokuserade onlinetjänster.
U T B I L D N I N G: M.Sc. Informationsteknik,

U T B I L D N I N G: M. Sc. Civilekonom, Handelshög-

Chalmers Tekniska Högskola. M.Sc. Industriell

skolan, Göteborg.

Ekologi, Chalmers Tekniska Högskola.

1. Tillträder officiellt 1a februari
2. Tillträder officiellt 15e februari
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Bolagsstyrning
G RU N D E R NA I S L E E P CYC L E S

B O L AG S S TÄM MA

B O L AG S S T YR N I N G

Bolagsstämman är det högsta

Sleep Cycle AB är ett svenskt aktiebolag

beslutsfattande organet i Sleep Cycle. Vid

med kontor i Göteborg och Stockholm. De

bolagsstämman ges samtliga aktieägare

huvudsakliga beslutsorganen är bolagsstämman,

möjlighet att utöva det inflytande som

styrelsen och Sleep Cycles vd. Bolagsstämman

deras respektive aktieinnehav representerar.

utser styrelsen, som i sin tur utser vd som sköter

Regler som styr bolagsstämman och vad

den löpande förvaltningen enligt styrelsens

som skall beslutas vid den, går att finna i

riktlinjer. Bolagsstyrningen är en viktig del i att

aktiebolagslagen och bolagsordningen. Sleep

Sleep Cycle sköts hållbart, ansvarsfullt och så

Cycle ABs räkneskapsår löper från 1 januari

effektivt som möjligt för att förverkliga strategier

till 31 december. Årsstämman skall hållas

och skapa värde för kunder och intressenter.

inom sex månader efter räkenskapsårets slut

Organisationsschema

Bolagsstämma

Revisor
Revisionsutskott
Styrelse
Ersättningsutskott
Vd/Ledning
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och kallas via brev eller e-post senast två

av bolaget, genom löpande uppföljning

veckor före och tidigast sex veckor innan

och kontroll av verksamheten. Styrelsens

bolagsstämman är satt att äga rum.

främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och

27

aktieägarnas intresse, utse vd, besluta om
BOLAGSSTÄMMA 2019

bolagets strategi och ansvara för att bolaget

Bolagsstämman för 2019 hölls den 5 mars 2020

följer tillämpliga lagar och bolagsordningen.

i Göteborg. I enlighet med styrelsens förslag

Styrelsen ser över och fastställer årligen en

beslutade stämman att godkänna årsredovisningen

arbetsordning för sitt eget arbete, samt för

och den föreslagna utdelningen på 51 435 000 kr

styrelsens revisionsutskott och ersättnings-

betalas ut till aktieägare och 607 kr balanseras i

utskott. Styrelsen fastställer också en

ny räkning.

instruktion för vd och finansiell rapportering.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 12 NOVEMBER 2020

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Den 12 november 2020 hölls en extra

Styrelsen bestod under 2020 av fyra

bolagsstämma för Sleep Cycle AB. Den extra

stämmovalda ledamöter, tre män och en

bolagsstämman beslutade om att välja tre

kvinna. Styrelsen arbetar för jämställdhet

styrelseledamöter för tiden till nästa årsstämma:

samt mångfald av kompetens, kön, erfarenhet

Lars M. Berg (tillika styrelseordförande), Rasmus

och kultur. Ingen person från bolagets

Järborg och Olof Nilsson.

ledningsgrupp ingår i styrelsen. Lars M. Berg
valdes till bolagets ordförande.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 14 DECEMBER 2020

Den 14 december 2020 hölls en extra bolags-

STYRELSENS ARBETE UNDER 2020

stämma för Sleep Cycle AB. Den extra

Under 2020 har ny styrelse tillsatts. Under året

bolagsstämman ändrade bolagsordningen,

har styrelsen sett över bolagets strategiska

utökade det maximala antalet styrelseledamöter

inriktning och budget för 2021. Andra punkter

i företaget från tre till åtta, och valde vidare

som behandlats har varit etablering av revisions-

Anne Broeng till styrelseledamot för tiden intill

utskott och ersättningsutskott.

slutet av nästa årsstämma, därmed utvidgades
den nuvarande styrelsen till fyra ledamöter.

STYRELSENS UTSKOTT

Medlemmar i utskottet väljs på det konstiBOLAGSSTÄMMA 2020

tuerande styrelsemötet som hålls direkt efter

Nästa bolagsstämma kommer att hållas den

årsstämman. Första möte för revisionsutskott

19 maj 2021.

kommer hållas 20 januari 2021. Första möte för
ersättningsutskott kommer hållas 26 januari

R E VI S O R

2021.

På bolagsstämman 2019 beslutades att välja om
Mazars till revisor.

B O L AG E T S O RGAN I S AT I O N

Företagsledningen består av tre medlemmar
S T YR E L S E N

inklusive vd, varav tre är män. Brist på

Sleep Cycle styrelse har det övergripande

könsfördelning uppmärksammas och tas i

ansvaret för organisation och förvaltning

åtanke för framtida rekrytering.
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FINANSIELLA
RAPPORTER

Finansiella rapporter
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Sleep
Cycle AB, organisationsnummer 556614-7368,

Petit BamBou.

• Under 2020 inledde Sleep Cycle ett samarbete

med säte i Göteborg avger härmed års- och

med sin första B2B kund Huawei. Där

koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Sleep Cycle appen kommer förinstallerad
på kundernas telefoner, vilket innebär en

VE R KS AM H E T E N

Sleep Cycle är en av världens mest nedladdade

försäljning av förinstallerade prenumerationer.

• Som ett nästa steg i bolagets utveckling

hälso-appar och ledande inom området

valdes fyra nya ledamöter, inklusive en ny

sömnmonitorering på iOS och Android.

ordförande, in till Sleep Cycles styrelse

Moderbolaget Sleep Cycle AB grundades 2009

under det fjärde kvartalet. Ny ledamot och

och koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg.

orderförande är Lars M. Berg. Nya ledamöter

Bolaget utvecklar sömn och hälsorelaterade

är Olof Nilsson, Rasmus Järborg samt Anne

appar för smarta telefoner och läsplattor

Broeng.

samt websidor. Med hjälp av sin patenterade
ljudanalys, läser Sleep Cycle av sömnvanor
genom natten, analyserar dessa och korrelerar

• Mikael Kågebäck började som ny CTO i slutet
av december.

• Den 14 december 2020 beslutade en extra

resultaten med vardagliga faktorer som påverkar

bolagsstämma om att införa ytterligare ett

sömnkvalitet, i syfte att förbättra sömn hos

incitamentsprogram genom emission av

användare över hela världen. Sleep Cycle är en

teckningsoptioner till styrelseledamöter,

global distributör av sin holistiska sömntjänst

nyckelpersoner och övriga anställda. För

och finns representerat i över 150 länder med 48

ytterligare information se not 25.

miljoner nedladdningar.
NYA R E D OVI S N I N G S P R I N C I P E R
VÄ S E N T L I GA HÄN D E L S E R U N D E R

Detta är Sleep Cycle ABs första

R ÄKE N S K AP S ÅR E T

koncernårsredovisning som har upprättats i

• Sleep Cycle har under 2020 utvecklat appen

enlighet med de av EU godkända International

med en rad nya funktioner. Sleep Cycle

Financial Reporting Standards (IFRS)

har lanserat en sömnskola för att förbättra

samt tolkningar från IFRS Interpretations

användarnas sömn genom utbildning och

Committee (IFRIC). Vidare tillämpar

dagliga personliga guider, nylanserat sin Apple

koncernen Årsredovisningslagen och Rådet

Watch app vilken möjliggör att klockans app

för finansiell rapporterings rekommendation

fungerar oberoende av iPhonen och utökat

RFR 1, Kompletterande redovisningsregler

sitt sömnhjälpsbibliotek Sleep Aid med ASMR

för koncerner. Tidigare tillämpade koncernen

(Autonomous Sensory Meridiam Response)

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR

ljudspår samt meditations innehåll skapat av

2016:10 Årsredovisning i mindre företag

en av de världsledande meditationsapparna

("K2"). Övergångsdatum till IFRS har

Finansiella rapporter

30

S L E E P CYC L E - ÅRS R E D OVI S N I N G 20 20

fastställts till den 1 januari 2018. Övergången

personer och Årsredovisningslagen. Tidigare har

till IFRS har inte inneburit något påverkan

moderföretaget tillämpat Bokföringsnämndens

på koncernens finansiella rapporter då

allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i

moderföretaget tidigare inte har upprättat

mindre företag ("K2") och Årsredovisningslagen.

någon koncernredovisning i enlighet med

Övergångsdatum till RFR 2 har fastställts

undantagsreglerna för mindre koncerner i

till den 1 januari 2018 vilket innebär att

Årsredovisningslagen kap 7 §3.

jämförelsesiffrorna för räkenskapsåren 2018 och

Från och med den 1 januari 2018 tillämpar
moderföretaget RFR 2 Redovisning för juridiska

2019 är omräknade enligt RFR 2. För ytterligare
information, se not 30.

ÖVE RS I K T ÖVE R R E S U LTAT
(Tkr)

2020

2019

2018

159 448

122 676

93 297

Nettoomsättningstillväxt (%)

30,0%

31,5%

-

Valutajusterad nettoomsättningstillväxt (%)

26,9%

-

-

EBITDA

56 874

52 771

36 906

Justerad EBITDA

64 375

52 771

36 906

Rörelseresultat

56 243

51 982

36 101

Rörelsemarginal (%)

35,3%

42,4%

38,7%

Justerat rörelseresultat

63 744

51 982

36 101

Justerad rörelsemarginal (%)

40,0%

42,4%

38,7%

Justerad rörelsemarginal exklusive marknadsföringskostnader (%)

52,3%

53,6%

44,9%

Resultat före skatt

56 093

51 956

36 005

Årets resultat

44 043

41 643

26 684

76 161

66 300

58 243

118,3%

125,6%

157,8%

Totala prenumerationer (Tusental)

788

716

619

ARPU (SEK)

212

184

164

22

24

13

Nettoomsättning

Justerat operativt kassaflöde
Justerad kassakonvertering (%)
Operativa nyckeltal

Antal anställda

Beräkning och förklaring av nyckeltal visas under alternativa nyckeltal på sidan 62-63.
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2020 ökat med 15,2 procent till 212 sek (184).

Koncernens nettoomsättning ökade under året
med 30,0 procent jämfört med föregående

M O D E R B O L AG E T

år och uppgick till 159 448 Tkr (122 676).

Moderbolagets omsättning uppgick till 159 448

Omsättningsökningen är ett resultat av fler

Tkr (122 609) och rörelseresultatet uppgick till

prenumerationer samt en högre intäkt per

56 245 Tkr (47 955). Justerat för engångskostnader

användare. Rörelseresultatet uppgick till

(7 500 Tkr, se not 8) uppgick moderbolagets

56 243 Tkr (51 982) och marginalen till 35,3

rörelseresultat för perioden till 63 746 Tkr (47 955).

(42,4) procent. Justerat för engångskostnader

Resultat från finansiella poster uppgick till

uppgick rörelseresultatet till 63 744 Tkr

-109 Tkr (-542) för perioden. Skatt på periodens

(51 982), vilket motsvarar 40,0 procent (42,4)

resultat var -12 051 Tkr (-10 311). Periodens

av nettoomsättningen. Engångskostnader

nettoresultat uppgick till 44 085 Tkr (37 102).

härrör till IFRS-konvertering och rådgivning

Likvida medel uppgick på balansdagen till

i samband med utvärdering av strategiska

53 091 Tkr (58 272). Moderbolagets kassaflöde

initativ. EBITDA för året ökade till 56 874 (52 771)

uppgick till -5 181 Tkr (9 364). Eget kapital

Tkr. Justerad EBITDA uppgick till 64 375 Tkr

uppgick på balansdagen till 190 Tkr (6 951).

(52 771). Engångskostnader har påverkat övriga
externa kostnader negativt med 7 501 Tkr (0).

I N N OVAT I O N O C H U T V E C K L I N G S A R B E T E

Finansnettot under året uppgick till -150 Tkr (-26).

Innovation och produktutveckling är en

Skatt på periodens resultat var -12 050 Tkr (-10 313).

hörnsten i koncernens strategi för att stärka

Sammantaget ökade koncernens resultat för

kunderbjudandet och därmed säkra framtida

perioden till 44 043 Tkr (41 643).

organisk tillväxt. Sleep Cycle har under
året tagit maskininlärning till nästa nivå

L I K V I D I T E T O C H K A S S A F LÖ D E

och utökat databasen med mängder av ny

Koncernens likviditet är god som ett resultat av

sömninformation vilket ger ytterligare insikter

goda finansiella resultat och förskottsbetalningar.

i användarnas sömnvanor. 2020 har en rad

Kassa och bank uppgick på balansdagen till

nya produktfunktioner introducerats i Sleep

53 136 Tkr (58 347). Det egna kapitalet uppgick

Cycle appen såsom Insights, där användaren

till 127 Tkr (6 930) och koncernens kassaflöde

får skräddarsydda insikter om sin sömnkvalitet.

uppgick till -5 211 Tkr (8 695) efter att totalt 51

Även Sleep Aid funktionen i appen har

435 Tkr delats ut. Kassaflödet från den löpande

utvecklats för att ytterligare kunna hjälpa

verksamheten uppgick till 46 148 Tkr (47 736)

användarna att somna med hjälp av meditation,

och kassaflödet från finansieringsverksamheten

musik och berättelser.

uppgick till -51 343 Tkr (-42 452).
Koncernens utgifter för forskning och utveckling
O P E R AT I VA NYC KE LTA L

uppgick till 15 214 Tkr (12 232) under 2020. Av

Under 2020 har Sleep Cycle haft en ökning av

dessa har 13 017 Tkr (12 232) kostnadsförts som

prenumeranter som på balansdagen uppgick

personalkostnader, 2 197 Tkr (0) kostnadsförts

till 788 000 (716 000), vilket är en tillväxt på

som övriga externa kostnader, och 0 Tkr (0)

10,1 procent jämfört med föregående år. Den

aktiverats som immateriella tillgångar. För

genomsnittliga intäkten per användare har under

ytterligare information se not 12.
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PERSONAL

bestämmelser som finns gällande dataskydd

Antalet anställda i koncernen uppgick 2020 till

och integritet, vilket inkluderar efterlevnad av

22 (24), varav samtliga är anställda i Sverige.

GDPR. Om Sleep Cycles datasäkerhet drabbas

Koncernen avyttrade under 2019 ett dotterbolag

av cyberattacker eller datavirus riskerar Sleep

vilket påverkar jämförelsen av antal anställda,

Cycle ett reducerat kundförtroende samt

och svarar för minskningen mellan åren trots

att bolagets rykte och varumärke skadas.

tillväxt. Löner och andra ersättningar till anställda

Internt arbetar Sleep Cycle kontinuerligt med

uppgick för året till 14 904 Tkr (12 563).

systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar
policys och styrdokument som beskriver hur varje

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

medarbetare ska hantera och skydda för företaget
känslig information. Det pågår också kontinuerlig

PRODUKTDISTRIBUTION

översyn av IT-miljön och säkerhetsrutiner

Sleep Cycles produkt säljs främst genom

kopplade till denna för att säkra att Sleep Cycle

två plattformar och är därmed beroende av

har ett uppdaterat och tillräckligt skydd.

dessa aktörer för att behålla och attrahera
nya prenumeranter, att endast förlita sig på
två distributörer innebär en risk både för
distribution av produkten och Sleep Cycles
tillväxt. Sleep Cycle utvärderar därför aktivt
olika strategiska initiativ och möjligheter för att
minska risken av att vara beroende av få kanaler.

KOMPETENS OCH NYCKELPERSONER

Betydande erfarenhet och kompetens
finns inom Sleep Cycle i egenskap av
ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner. För att säkerhetsställa bolagets
expansionsplaner är Sleep Cycle beroende
av dess förmåga att rekrytera och behålla

KONKURRENS OCH MARKNADEN

kvalificerad och kompetent personal i företaget.

Sleep Cycle är ledande inom sitt

Skulle sådana resurser saknas riskerar de att

verksamhetsområde och satsar aktivt på

bolagets framtida expansion och tillväxtmål

produktutveckling. I takt med att intresset

måste avbrytas eller reduceras i omfattning.

för hälsa och välmående ökar, ökar också
intresset i att skapa sömn-teknologi. Stora
företag förser i dag sina användare med
ett brett utbud av produkter inom samma
segment som Sleep Cycles produkt, vilket
skulle kunna få en negativ effekt på Sleep
Cycles marknadsandelar. För att säkra sin plats
på marknaden arbetar Sleep Cycle aktivt med
att förse användarna med ett innovativt och
diversifierat produkterbjudande.

FINANSIELLA RISKER

Med finansiella risker avses i första hand
risker relaterade till valutarisker, ränterisker,
kreditrisk, motpartsrisker och likviditet. Sleep
Cycle har en mycket god likviditet där man
ej har några befintliga lån samt ett positivt
operativt kassaflöde. Riskhanteringen regleras
av en av styrelsen fastställd Treasury policy.
Det övergripande ansvaret för att hantera
koncernens finansiella risker, samt utveckla

DATASÄKERHET OCH KÄNSLIGA DATA

metoder och principer för att hantera sådana

Sleep Cycle hanterar en stor mängd personliga

risker, ligger inom koncernledningen och

data om kunder och anställda. Det är därför

finansfunktionen. Se not 4 för mer information

ett krav att Sleep Cycle följer de lagar och

om finansiella risker.
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COVID-19

Den 11 mars 2020 klassificerades utbrottet
av COVID-19 som en pandemi. I den
uppkomna situationen prioriterar Sleep Cycle
medarbetarnas hälsa och säkerhet och vidtar
åtgärder för att begränsa spridningen av viruset
enligt instruktioner från berörda myndigheter.
Sleep Cycle har som följd av pandemin sett ett
minskat behov av smarta väckarklockor, under
perioder där specifika områden varit i lockdown. Pandemins långsiktiga effekter kan ännu
inte bedömas men bolaget följer och utvärderar
situationen löpande.

FÖ RS L AG T I L L VI N S T D I S P O S I T I O N
MODERFÖRETAGET

Till årsstämmans förfogande står
följande vinstmedel (kr)
Överkursfond

2 020 384

Balanserade vinstmedel

-46 064 951

Årets resultat

44 085 223
40 656

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning balanseras

40 656

Beräkning och förklaring av nyckeltal visas under
alternativa nyckeltal på sidan 62-63. Beträffande
moderföretagets och koncernens resultat
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar, rapporter över
förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser
samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals
svenska kronor där ej annat anges.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Tkr

Not

2020

2019

2018

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

6

159 448

122 676

93 297

Övriga rörelseintäkter

7

159

6 467

240

RÖRELSENS KOSTNADER
Plattformsavgifter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-40 144

-30 493

-25 156

8,9,10

-42 047

-27 387

-17 947

11

-20 510

-18 336

-13 508

-631

-789

-805

-32

-156

-20

56 243

51 982

36 101

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

12

FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter

14

-

76

-

Finansiella kostnader

15

-150

-102

-96

56 093

51 956

36 005

16

-12 050

-10 313

-9 321

44 043

41 643

26 684

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat

Finansiella rapporter
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

-

59

202

345

-

59

202

345

2 675

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Patent

17

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar med nyttjanderätt

18

995

1 493

2 059

Inventarier och datorer

19

208

282

300

58

1 203

1 775

2 359

2 733

Summa materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

16

Summa anläggningstillgångar

113

12 163

8 647

5 701

1 316

13 997

11 208

8 779

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

21

113

15

167

25

Övriga fordringar

22

2 005

487

874

728

9 557

-

-

-

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

38 617

34 235

22 373

25 129

Likvida medel

24

Aktuella skattefordringar

53 136

58 347

49 652

20 516

Summa omsättningstillgångar

103 428

93 084

73 066

46 398

SUMMA TILLGÅNGAR

104 744

107 081

84 274

55 177

150

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

25

Aktiekapital

150

150

150

2 020

1 431

-

-

-2 043

5 349

7 039

2 981

127

6 930

7 189

3 131

Leasingskulder

415

929

1 409

1 956

Summa långfristiga skulder

415

929

1 409

1 956

Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

497

480

550

585

6 775

1 301

3 152

1 549
4 742

-

12 821

11 207

525

373

289

106

96 405

84 247

60 478

43 108

Summa kortfristiga skulder

104 202

99 222

75 676

50 090

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

104 744

107 081

84 274

55 177
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Tkr
Eget kapital per 1 januari 2018

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

150

-

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

Balanserat resultat
inkl årets resultat

Summa Eget
kapital

2 981

3 131

26 684

26 684

-

-

26 684

26 684

-22 626

-22 626

7 039

7 189

Övriga förändringar i eget kapital
Lämnad utdelning
Eget kapital, 31 december 2018

150

-

Ingående eget kapital, 1 januari 2019

150

-

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

7 039

7 189

41 643

41 643

-

-

41 643

41 643

-43 333

-43 333

5 349

6 930

Övriga förändringar i eget kapital
Erhållna optionspremier

1 431

Lämnad utdelning
Eget kapital, 31 december 2019

150

1 431

Ingående eget kapital , 1 januari 2020

150

1 431

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

1 431

5 349

6 930

44 043

44 043

-

-

44 043

44 043

-51 435

-51 435

-2 043

127

Övriga förändringar i eget kapital
Erhållna optionspremier

589

Lämnad utdelning
Eget kapital, 31 december 2020

Finansiella rapporter
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
Tkr

Not

2020

2019

2018

56 243

51 982

36 101

631

789

805

10

-6 405

-

-

76

-

Erlagd ränta

-150

-102

-96

Betald skatt

-22 372

-12 215

-5 803

34 362

34 125

31 007

Förändring av rörelsefordringar

-5 998

-11 656

2 467

Förändring av rörelseskulder

17 784

25 267

19 157

Kassaflöde från den löpande verksamheten

46 148

47 736

52 631

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Resultat vid försäljning av koncernföretag
Erhållen ränta

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Försäljning av koncernföretag (netto likviditetspåverkan)

-16

3 493

-

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-82

-287

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-16

3 411

-287

-51 435

-43 333

-22 626

-497

-550

-582

589

1 431

-

-51 343

-42 452

-23 208
29 136

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Amortering av leasingskulder
Erhållna optionspremier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

26

Årets kassaflöde

-5 211

8 695

Likvida medel vid årets början

58 347

49 652

20 516

Likvida medel vid årets slut

53 136

58 347

49 652
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING
Tkr

Not

2020

2019

2018

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

6

159 448

122 609

92 873

Övriga rörelseintäkter

7

159

71

240

RÖRELSENS KOSTNADER
Plattformsavgifter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-40 144

-30 493

-25 156

8,9,10

-42 552

-26 623

-15 478

11

-20 510

-17 234

-11 507

-134

-221

-182

-22

-154

-20

12

56 245

47 955

40 770

302

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncernföretag

13

-2

-578

Ränteintäkter och liknande intäkter

14

-

76

-

Räntekostnader och liknande kostnader

15

-107

-40

-18

56 136

47 413

41 054

16

-12 051

-10 311

-9 243

44 085

37 102

31 811

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

I moderföretaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför totalresultat för året överensstämmer med årets resultat.
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

-

59

202

345

-

59

202

345

208

282

277

29

208

282

277

29

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent

17

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer

19

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

20

50

50

4 996

196

Uppskjuten skattefordran

16

102

12 153

8 640

5 700

Summa finansiella anläggningstillgångar

152

12 203

13 636

5 896

Summa anläggningstillgångar

360

12 544

14 115

6 270

113

15

167

25

-

-

302

408

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

21

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

22

Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

23

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

24

2 005

487

664

372

9 557

-

-

-

38 751

34 370

22 279

25 072

50 426

34 872

23 412

25 877

53 091

58 272

48 908

19 273

Summa omsättningstillgångar

103 517

93 144

72 320

45 150

SUMMA TILLGÅNGAR

103 877

105 688

86 435

51 420

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

25

Bundet eget kapital
Aktiekapital

150

150

150

150

150

150

150

150

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

2 020

1 431

-

-

-46 065

-31 732

-20 210

11

44 085

37 102

31 811

2 405

40

6 801

11 601

2 416

190

6 951

11 751

2 566
1 140

Kortfristiga skulder
6 775

1 300

2 805

Skulder till koncernföretag

Leverantörsskulder

-

-

500

-

Aktuella skatteskulder

-

12 815

10 974

4 619

525

373

215

71

Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

96 387

84 249

60 190

43 024

Summa kortfristiga skulder

27

103 687

98 737

74 684

48 854

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

103 877

105 688

86 435

51 420
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Tkr
Ingående eget kapital, 1 januari 2018 efter
övergång till RFR 2, se not 30.

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

150

-

Disposition av föregående års resultat

Balanserat
resultat

Årets resultat

Summa eget
kapital

11

2 405

2 566

2 405

-2 405

-

31 811

31 811

Årets resultat
Övrigt totalresultat

-

-

-

Totalresultat för året

-

31 811

31 811

Övriga förändringar i eget kapital
Lämnad utdelning

-22 626

Eget kapital, 31 december 2018

150

-

-20 210

Ingående eget kapital, 1 januari 2019

150

-

Disposition av föregående års resultat

-22 626
31 811

11 751

-20 210

31 811

11 751

31 811

-31 811

0

37 102

37 102

Årets resultat
Övrigt totalresultat

-

-

-

Totalresultat för året

-

37 102

37 102

Övriga förändringar i eget kapital
Erhållna optionspremier

1 431

Lämnad utdelning

1 431
-43 333

Eget kapital, 31 december 2019

150

1 431

-31 732

Ingående eget kapital, 1 januari 2020

150

1 431

Disposition av föregående års resultat

-43 333
37 102

6 951

-31 732

37 102

6 951

37 102

-37 102

0

44 085

44 085

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

-

-

44 085

44 085

Övriga förändringar i eget kapital
Erhållna optionspremier

589

Lämnad utdelning
Eget kapital, 31 december 2020

Finansiella rapporter
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-51 435

150

2 020

-46 065

-51 435
44 085

190
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MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Tkr
Rörelseresultat

Not

2020

2019

2018

56 245

47 955

40 770

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
134

221

182

Erhållen utdelning

Avskrivningar och nedskrivningar

-

302

-

Erhållen ränta

-

76

-

Erlagd ränta

-107

-40

-18

Betald skatt

-22 372

-11 983

-5 828

33 900

36 531

35 106

Förändring av rörelsefordringar

-5 997

-11 762

2 767

Förändring av rörelseskulder

17 764

22 212

19 475

Kassaflöde från den löpande verksamheten

45 667

46 981

57 348

-

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Ersättning vid försäljning av koncernföretag
Bildande av koncernföretag
Utbetalt aktieägartillskott

48

4 368

-50

-

-

-

-

-4 800

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-83

-287

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2

4 285

-5 087

-51 435

-43 333

-22 626

589

1 431

-

-50 846

-41 902

-22 626

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Erhållna optionspremier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

-5 181

9 364

29 635

Likvida medel vid årets början

58 272

48 908

19 273

Likvida medel vid årets slut

53 091

58 272

48 908
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Not 1 Allmän information
Sleep Cycle AB med organisationsnummer 556614-7368 är ett aktiebolag
registrerat i Sverige med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är
Kungsgatan 46, 411 15 Göteborg. Sleep Cycle driver utvecklingen av en av
Världens mest använda sömnplattformar. Sleep Cycles sömnlösningar
hjälper användare att somna lättare, mäta sömnvanor och förbättra sömn
samt bidrar med sin stora sömndatabas till förbättring av sömnvanor och
ökad sömnmedvetenhet världen över. Verksamheten bedrivs i all
väsentlighet i moderföretaget. Moderföretagets innehav av andelar i
koncernföretag per 31 december 2020 består av det helägda
dotterföretaget Sleep Cycle Sverige AB (559278-9688).

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper
Detta är Sleep Cycle ABs första koncernårsredovisning som har upprättats
i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting
Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee
(IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande
redovisningsregler för koncerner. Tidigare tillämpade koncernen
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
företag ("K2"). Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 janauari
2018. Övergången till IFRS har inte inneburit någon påverkan på
koncernens finansiella rapporter då moderföretaget tidigare inte har
upprättat någon koncernredovisning i enlighet med undantagsreglerna
för mindre koncerner i Årsredovisningslagen kap 7 § 3.
Nya och ändrade standarder samt förbättringar som trätt i kraft 2020 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för
räkenskapsåret.
Koncernredovisningarna är angivna i svenska kronor (SEK), avrundat till
närmast tusental (Tkr) och avser perioden 1 januari - 31 december för
resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för
balansräkningsrelaterade poster. Avrundningsdifferenser kan förekomma.
Tillgångar och skulder är redovisade i enlighet med
anskaffningsvärdemetoden om inget annat anges. Nedan beskrivs de
väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av den
finansiella rapporten. Skillnader mellan moderföretagets
redovisningsprinciper och koncernens redovisningsprinciper redovisas
sist i detta avsnitt.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen
endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida
perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av
IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och
gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det
påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 3.		

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU
E J TRÄT T I KRAF T
De nya och ändrade standarder och tolkningar som givits ut men som
träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2020 har ännu
inte börjat tillämpas av koncernen. Det är företagsledningens bedömning
att dessa, när de tillämpas första gången, inte kommer att få någon
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.
KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Sleep Cycle AB och de
företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har bestämmande
inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande föreligger om Sleep
Cycle AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller
har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid
bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas
potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.
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Dotterföretag tas med i koncernredovisningen från och med
förvärvstidpunkten och exkluderas ur koncernredovisningen från och med
den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernen har inte gjort några rörelseförvärv under de redovisade
räkenskapsåren.
Koncernens resultat och komponenter i övrigt totalresultat är i sin helhet
hänförligt till moderföretagets ägare.
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade
vinster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid
upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster har
eliminerats på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den
utsträckning det inte fanns något nedskrivningsbehov.
SEGMENTSRAPPORTERING
Sleep Cycles VD, som högste verkställande beslutsfattare, följer upp och
analyserar resultat och finansiell ställning för koncernen som helhet. VD
följer inte upp resultatet på en dis-aggregerad nivå lägre än
konsolideringen. Därmed beslutar VD även om fördelning av resurser och
fattar strategiska beslut utifrån konsolideringen som helhet. Baserat på
ovanstående analys utifrån IFRS 8 konstateras att Sleep Cycle-koncernen
endast utgörs av ett rapporterande segment.
INTÄKTER
Koncernen redovisar en intäkt när man uppfyller ett prestationsåtagande
genom att överföra en utlovad tjänst/applikation till en kund. Tjänsten
överförs när kunden får kontroll över tjänsten/applikationen, vilket kan
vara vid en tidpunkt eller över tid. Transaktionspriset är den ersättning
som koncernen förväntar sig att erhålla i utbyte mot att överföra tjänsten
till kunden, efter avdrag för rabatter och mervärdesskatter.
Den absolut största delen av koncernens intäkter består av intäkter från
prenumerationstjänster avseende Sleep Cycle Premium. Sleep Cycle
Premium består av två prestationsåtaganden:
• En licens att använda Sleep Cycle Freemium; samt
• Tillgång till de tjänster som ingår i Sleep Cycle Premium
De features som ingår i Freemium kan användas helt off-line och är en
mjukvara som Sleep Cycle utvecklat. Sleep Cycle har därför gjort
bedömningen att detta är en licens av en immateriell rättighet. När
kunden får tillgång till Freemium ger Sleep Cycle således kunden en licens
att använda Sleep Cycles immateriella rättighet. Då Premium-användarna
får samma licens att använda Sleep Cycles immateriella rättighet, och kan
använda den separat från de tjänster som ingår i Premium, bedöms
licensen vara distinkt.
De tjänster som ingår i Sleep Cycle Premium är inte beroende av den
funktionalitet som erbjuds Freemuim-användarna. Därmed bedömer Sleep
Cycle att dessa tjänster är distinkta. De tjänster som tillhandahålls
Premium-användarna via applikationen, utöver licensen, redovisas som en
förenkling som ett enda prestationsåtagande. Det får inte någon
redovisningsmässig effekt att redovisa dessa tjänster som ett enda
prestationsåtagande, då dessa tjänster levereras till kunden på samma
sätt över kontraktsperioden.
Det fristående försäljningspriset för licensen är noll kronor då Freemiumanvändarna får tillgång till licensen gratis. Därför allokeras hela det
transaktionspris som Premium-användarna betalar till
prestationsåtagandet att tillhandahålla de tjänster som ingår i Sleep Cycle
Premium. Priset för Sleep Cycle Premium är fast och innehåller inga rörliga
komponenter.
Kunderna erhåller och förbrukar de fördelar som tillhandahålls genom
Sleep Cycles prestation samtidigt som när företaget fullgör sitt
prestationsåtagande i relation till de tjänster som ingår i Sleep Cycle
Premium. Således uppfyller detta prestationsåtagande kriteriet i IFRS 15
och intäkten ska redovisas över tid.
De kommissioner som betalas till plattformsägarna uppstår när en
Premium-användare tecknar avtal via dessa. Kommissionerna är således
direkt relaterade till de avtal som tecknas, och skulle inte uppstå om
kunden inte tecknade Sleep Cycle Premium via plattformsägarna.
Avgifterna till plattformsägarna är därmed en tillkommande utgift för att
erhålla avtalet med kunden.
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Normalt betalas hela avtalsperioden i förväg av kunderna.
Förskottsbetalningarna redovisas som en avtalsskuld (förutbetald intäkt) i
balansräkningen och intäkterna redovisas linjärt över
prenumerationsperioden. Sleep Cycle bedömer att en produktionsmetod
baserad på förfluten tid är den metod som bäst reflekterar hur kontrollen
över tjänsterna relaterat till Sleep Cycle Premium överförs till kund.
Betalda plattformsavgifter redovisas som en tillgång, förutbetald kostnad,
och skrivs av så att kostnaden redovisas för den period då intäkten
redovisas (över avtalsperioden).
I mycket liten utsträckning har koncernen sålt presentkort vilka kan
utnyttjas för senare åtkomst till Sleep Cycle Premium. Intäkter från
försäljning av presentkort skuldförs i rapporten över finansiell ställning till
dess presentkortet utnyttjas och intäktsförs därefter på samma sätt som
övrig försäljning av prenumerationstjänster.
En mycket liten del av koncernens intäkter består av direktförsäljning i
appen. Dessa intäkter redovisas vid en given tidpunkt, då kunden får
tillgång till köpet.
STATLIGA BIDRAG
Statliga bidrag redovisas som en övrig intäkt då den prestation som krävs för
att erhålla bidraget utförs. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts,
redovisas bidraget som skuld i balansräkningen. Statliga bidrag värderas till
det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
UTDELNING OCH RÄNTEINTÄKTER
Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla betalning
har fastställts.
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av
alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med
det redovisade värdet av fordran.
LEASINGAV TAL - KONCERNEN SOM LEASE TAGARE
Sleep Cycle tillämpar IFRS 16 i sin IFRS-ingångsbalans per 2018-01-01.
IFRS 16 innebär att tidigare klassiﬁcering i operationell och ﬁnansiell
leasing (för leasetagare) ersätts av en modell där tillgångar och skulder
för i stort sett alla leasingavtal redovisas i rapporten över ﬁnansiell
ställning. Sleep Cycle har hyreskontrakt för kontorslokaler, samt en bil,
vilka redovisas som nyttjanderättstillgångar i rapporten över ﬁnansiell
ställning per 1 januari 2018.
Sleep Cycle har tillämpat den förenklade metoden (modiﬁerad retroaktiv
ansats) vid övergången. Metoden innebär att tidigare år inte har räknats
om i enlighet med den nya standarden utan effekten av IFRS 16 redovisas i
sin helhet i ingångsbalansen per 1 januari 2018.
Effekten av övergången till IFRS 16 innebar att nyttjanderättstillgångar till
ett värde av 2 675 Tkr respektive en leasingskuld till ett värde av 2 541 Tkr
redovisades i rapporten över ﬁnansiell ställning per 1 januari 2018. Värdet
på nyttjanderättstillgångarna har bestämts utifrån nuvärdet av
leasingskulderna justerat för förutbetalda leasingavgifter per detta
datum. Sleep Cycle har använt bolagets bedömda marginella låneränta
om 3,5% vid diskontering av kvarvarande leasingskuld avseende
leasingkontraktet för lokaler. Vid beräkning av leasingkontraktet för bilen
har avtalets implicita ränta använts. För nyttjanderättstillgångar har
avtalens löptid använts för bedömning av tillämpad avskrivningsperiod.
Leasingavtal med en kortare löptid än 12 månader samt leasingavtal där
den underliggande tillgången är av lågt värde redovisas i
resultaträkningen linjärt över löptiden.
UTL ÄNDSK VALUTA
Koncernredovisningen är upprättad i svenska kronor, vilket är
moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner i
utländsk valuta omräknas till svenska kronor med transaktionsdagens kurs.
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs.
Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder redovisas
i rörelseresultatet som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader.
Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som
finansiella poster.
Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen för den period i vilka
de uppstår.
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L ÅNEUTGIF TER
Låneutgifter redovisas i resultatet i den period de uppkommer då det inte
finns några tillgångar i koncernen som kan vara föremål för aktivering av
ränta.
ERSÄT TNINGAR TILL ANSTÄLLDA
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald
sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med att intjänandet sker.
ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING
Koncernen redovisar avgångsvederlag när det föreligger en befintlig legal
eller informell förpliktelse samt när det är sannolikt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och när beloppet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
PENSIONER
Koncernen har inga tjänstepensionsavtal med sina anställda. Det
föreligger dock möjligheter för anställda att löneväxla viss del av lönen för
avsättning till tjänstepension. Dessa tjänstepensioner klassificeras som
avgiftsbestämda pensionsplaner.
En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inga rättsliga
eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar
till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under
innevarande eller tidigare perioder. Koncernens bidrag till
avgiftsbestämda pensionsplaner belastar årets resultat det år som de är
hänförliga till.
AKTIERELATERAD ERSÄTTNINGAR
Koncernen har inga aktierelaterade ersättningar.
SKAT TER
Inkomstskatter utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
AKTUELL SKATT
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden samt
justering av aktuell skatt för tidigare perioder. Skattepliktigt resultat
skiljer sig från det redovisade resultat i resultaträkningen då det har
justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt
för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser
som har beslutats eller aviserats per balansdagen.
UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade
värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det
skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt
resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den så kallade
balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip
alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar
redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar
redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller
om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första
redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett rörelseförvärv) och
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller
skattemässigt resultat.
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för
den period då tillgången återvinns eller skulden regleras, baserat på de
skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per
balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till
inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har
för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT FÖR PERIODEN
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i
resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som
redovisats i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I sådana
fall ska även skatten redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot
eget kapital.
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MATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Datorer och inventarier redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet
med syftet med anskaffningen.
Avskrivningar kostnadsförs så att tillgångens värde minskat med bedömt
restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda
nyttjandeperiod som uppskattas till:
Datorer och inventarier 5 år
Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder
omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod, effekten av eventuella
ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.		
Tillgångar med nyttjanderätt består av hyreskontrakt för lokaler samt en
bil. Samtliga tillgångar med nyttjanderätt skrivs av över avtalens löptid.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från
rapporten över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring, eller när
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som uppstår
vid utrangering eller avyttring av tillgången, utgörs av skillnaden mellan
eventuella nettointäkten vid avyttringen och dess redovisade värde,
redovisas i resultatet i den period när tillgången tas bort från rapporten
över finansiell ställning.
IMMATERIELL A TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder som
förvärvats separat eller upparbetats internt, redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över
tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Bedömda nyttjandeperioder
och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår,
effekten av eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.
INTERNT UPPARBETADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas.
Samtliga utgifter som härrör från koncernens forskningsfas redovisas som
kostnad i rörelsen när de uppkommer. Utgifter för utveckling av en tillgång
redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas,
• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången och att använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången,
• det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att
generera framtida ekonomiska fördelar,
• det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra
resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den
immateriella anläggningstillgången, och
• de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången
under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.
Uppfylls inte samtliga kriterier ovan redovisas utvecklingsutgifterna som
en rörelsekostnad när de uppkommer.
Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad immateriell
tillgång redovisas utgifterna för utveckling som en kostnad i den period de
uppkommer.
Det forsknings- och utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs i
koncernen avser i sin helhet förbättringar och vidareutveckling av
befintlig teknologi och bedöms inte uppfylla kriterierna för aktivering
enligt ovan varmed samtliga utgifter för forskning och utveckling
redovisas i resultaträkningen i sin helhet.
I den mån ny utveckling kommer att inledas och investeringar i ny teknologi
göras kommer nya bedömningar om eventuell aktivering att utföras.
PATENT
Koncernens patent avser ett patentförvärv som gjordes 2015. Avskrivningar
görs över 5 år. Utgifter för pantentunderhåll kostnadsförs löpande

UTRANGERINGAR OCH AVYTTRINGAR
En immateriell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning vid
utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar
förväntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den
vinst eller förlust som uppstår när en immateriell tillgång tas bort från
rapporten över finansiell ställning, utgörs av skillnaden mellan det som
erhålls vid avyttringen och tillgångens redovisade värde, redovisas i
resultaträkningen när tillgången tas bort från rapporten över finansiell
ställning.
NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OCH IMMATERIELL A TILLGÅNGAR
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod och immateriella
tillgångar där avskrivning ännu inte har påbörjats, prövas minst årligen
avseende eventuellt nedskrivningsbehov samt när indikation på
nedskrivning föreligger. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden
indikerar att det redovisade värdet 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 beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som
återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de
risker som förknippas med tillgången.
Om återvinningsvärdet för en tillgång fastställs till ett lägre värde än det
redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången ned till
återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadföras i
resultaträkningen.
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms
överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med ett belopp som
är större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om
nedskrivning inte hade redovisats i tidigare perioder.
FINANSIELL A INSTRUMENT
REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN
ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapporten över finansiell
ställning när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet
föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats.
Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell ställning när faktura har
skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas
bort från rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet
realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma
gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Inga
finansiella tillgångar och skulder kvittas i rapporten över finansiell ställning,
eftersom villkor för kvittning inte är uppfyllda. Förvärv och avyttring av
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag
då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
KLASSIFICERING OCH VÄRDERING
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån den affärsmodell som tillgången
hanteras i och dess kassaflödeskaraktär. Om den finansiella tillgången
innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inkassera
kontraktsenliga kassaflöden och de avtalade villkoren för den finansiella
tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som
endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående
kapitalbeloppet redovisas tillgången till upplupet anskaffningsvärde.
Denna affärsmodell kategoriseras som ”hold to collect”, vilket innebär
värdering till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar:
• Upplupet anskaffningsvärde
• Verkligt värde via övrigt totalresultat
• Verkligt värde via resultaträkningen
Koncernen innehar inga finansiella tillgångar värderade till verkligt värde.
Finansiella tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde
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redovisas intitialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter
första redovisningstillfället värderas och redovisas tillgångarna till
upplupet anskaffningsvärde, se nedan.
Finansiella skulder:
• Upplupet anskaffningsvärde
• Verkligt värde via resultaträkningen
Koncernen innehar inga skulder värderade till verkligt värde.
Finansiella skulder som är värderade till upplupet anskaffningsvärde
redovisas inititalt till verkligt värde inklusive transkationskostnader. Efter
första redovisningstillfället värderas och redovisas skulderna till upplupet
anskaffningsvärde, se nedan.
FINANSIELLA INSTRUMENTENS VERKLIGA VÄRDE
För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redovisade
värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, om inte annat
särskilt anges i efterföljande noter.
UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången
eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg
eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden
av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att
betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida
förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det
initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den
finansiella skulden.
KVITTNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal rätt att kvitta och när
avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden.
Kassamedel och banktillgodohavanden är finansiella tillgångar vilket
innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. På grund av att
bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet
anskaffningsvärde av nominellt belopp.
KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR
Förlustreserven för kundfordringar värderas alltid till ett belopp
motsvarande förväntade kreditförluster under fordrans återstående löptid.
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
LEASINGSKULDER
Koncernens leasingskulder värderas och redovisas till upplupet
anskaffningsvärde.
LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder är finanseilla skulder
vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde.
Leverantörsskuldernas och övriga korfristiga skulders förväntade löptid är
dock kort, varför skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.
DERIVATINSTRUMENT
Koncernen innehar inga derivatinstrument.
AVSÄT TNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal
eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller
flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets
kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av
inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet.
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REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN
Likvida medel utgörs av tillgänglig kassa, banktillgodohavanden och i
förekommande fall andra likvida investeringar med en förfallotid på 3
månader eller mindre från anskaffningstidpunkten och som är utsatta för
obetydlig värdefluktuation. Rapporten över kassaflöden upprättas enligt
den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR MODERFÖRE TAGE T
Från och med den 1 januari 2018 tillämpar moderföretaget RFR 2
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tidigare har
moderföretaget tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2016:10 Årsredovisning i mindre företag ("K2") och Årsredovisningslagen.
Övergångsdatum till RFR 2 har fastställts till den 1 januari 2018 vilket
innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsåren 2018 och 2019 är
omräknade enligt RFR 2. För ytterligare information, se not 30.
Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens
redovisningsprinciper beskrivs nedan:
KLASSIFICERING OCH UPPSTÄLLNINGSFORMER
Moderföretagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt
Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1, Utformning av
finansiella rapporter, som tillämpas vid utformningen av koncernens
finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter och
kostnader, anläggningstillgångar samt rubriceringar i eget kapital.
DOTTERFÖRETAG
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde i moderföretagets finansiella rapporter. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade
värdet för innehav i dotterföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade
värde. Nedskrivningsprövning av andelar i dotterföretag görs årligen.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Moderföretaget tillämpar inte IFRS 9 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering. I moderföretaget tillämpas en metod med utgångspunkt i
anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen. Delar av principerna i IFRS 9 är
dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar, inbokning/
bortbokning, och effektivräntemetoden för ränteintäkter och räntekostnader.
LEASING
Moderföretaget tillämpar undantaget från tillämpning av IFRS 16 Leasing.
Leasingkostnader belastar resultatet med redovisning linjärt över leasingperioden.
BESLUTADE ÄNDRINGAR I RFR 2 SOM ÄNNU INTE TRÄTT I KRAFT
Företagsledningen bedömer att ändringar i RFR 2, som ännu inte har trätt i
kraft, inte väntas få någon väsentlig påverkan på moderföretagets
finansiella rapporter när de tillämpas för första gången.
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV RFR 2 SOM ÄNNU INTE TRÄTT I KRAFT
Företagsledningen bedömer att förslag till ändringar i RFR 2, som ännu
inte har trätt i kraft, inte väntas få någon väsentlig påverkan på
moderföretagets finansiella rapporter när de tillämpas för första gången.

Not 3 Viktiga uppskattningar och
bedömningar
VIKTIGA KÄLLOR TILL OSÄKERHET I UPPSKATTNINGAR
Det är företagsledningens bedömning att det inte föreligger några
betydande källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden
för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
VIKTIGA BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS
REDOVISNINGSPRINCIPER
Det är företagsledningens bedömning att det inte föreligger någon
betydande osäkerhet vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper som har väsentlig effekt på de redovisade beloppen i de
finansiella rapporterna.
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Not 4 Finansiell riskhantering
och finansiella instrument

ökning respektive minskning om 5% av SEK gentemot de två mest väsentliga
valutorna. För transaktionsexponeringen visas hur koncernens rörelseresultat
hade påverkats vid en förändring av valutakursen. Detta inkluderar även
utestående monetära fordringar och skulder i utländsk valuta på balansdagen.

Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av
finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och kreditrisker.
Marknadsrisken består av valutarisk och ränterisk. Riskhanteringen sköts
enligt fastställda principer där koncernens övergripande riskhantering
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på
koncernens finansiella resultat och ställning. Det är bolagets styrelse som
är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av
koncernens finansiella risker.
De ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de
finansiella riskerna fastställs av styrelsen i en finanspolicy (antagen 202012-18) vilken revideras årligen. Styrelsen har i finanspolicyn delegerat
ansvaret för den dagliga riskhanteringen till företagets CFO.
Då i huvudsak all verksamhet bedrivs i moderföretaget är redovisade belopp
i tabellerna nedan i allt väsentligt motsvarande belopp för moderföretaget.
MARKNADSRISKER
VALUTARISKER
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden
fluktuerar till följd av ändrade valutakurser. Exponeringen för valutarisk härrör
huvudsakligen från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad
transaktionsexponering.
TRANSAKTIONSEXPONERING
Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas negativt av
fluktuationer för ändrade valutakurser för de kassaflöden som sker i utländsk
valuta. Koncernens utflöden består huvudsakligen av SEK men i viss mån också
EUR och USD, samtidigt som koncernens inflöden består av SEK. Koncernen är
därmed i begränsad omfattning påverkad av förändringar i dessa valutakurser.
Koncernen har en fordran i Euro uppgående till 103 Tkr, denna fordran är
avräknad mot Euro-skulderna nedan. Det bokförda värdet på koncernens
monetära skulder som är föremål för omräkning till SEK uppgår på
balansdagen till; (uttryckt i SEK).
2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

EUR

1 135

306

1 420

USD

43

24
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KÄNSLIGHETSANALYS FÖR TRANSAKTIONSEXPONERING
Känslighetsanalysen nedan för valutarisken visar koncernens känslighet vid en

Valutaexponering

2020

2019

2018

USD -/+5%

-/+ 304

-/+ 238

-/+ 127

EUR -/+5%

-/+405

-/+228

-/+167

VALUTARISK KOPPLAT TILL OPERATIVA RISKER
Koncernen använder sig i huvudsak av två plattformsägare vid sin försäljning
till kunder, Google Play och Apple. Alla transaktioner mellan Sleep
Cycle och Google Play och Apple är i SEK varför det inte uppstår några
mellanhavanden i utländsk valuta avseende koncernens intäkter. Google
Play och Apple förmedlar dock koncernens försäljning även i utländsk valuta
då priset på prenumerationstjänsten sätts i respektive lands valuta där
försäljningen sker. Den valutaeffekt som uppstår när Google Play och Apple
växlar utländsk valuta till SEK avräknas med de intäkter Sleep Cycle erhåller
med 30 respektive 45 dagars förskjutning. Resultateffekten redovisas i
nettoomsättningen. Under året har prissättningen påverkats av rörelser
i valutakurser. En redogörelse för denna effekt framgår av koncernens
alternativa nyckeltal ”Valutajusterad nettomsättningstillväxt”, se sidan 62-63.
RÄNTERISKER
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden
fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Då koncernen inte har några
utestående lån är denna risk begränsad. Leasingskuldernas ränta avseende
innevarande hyreskontrakt, vid tillämpning av IFRS 16, beräknas uppgå till
3,5% vilket bedöms motsvara koncernens marginella låneränta.
LIKVIDITE TS- OCH FINANSIERINGSRISK
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta
dess åtagande relaterade till koncernens finansiella skulder. Med
finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig
finansiering till en rimlig kostnad. För närvarande är både likviditetsrisken
och finansieringsrisken begränsad.
Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till
koncernens finansiella skulder presenteras i tabellerna nedan. Beloppen i
dessa tabeller är inte diskonterade värden och de innehåller i
förekommande fall även räntebetalningar vilket innebär att dessa belopp
inte är möjliga att stämma av mot de belopp som redovisas i
balansräkningarna. Räntebetalningar är fastställda utifrån de
förutsättningar som gäller på balansdagen. Belopp i utländsk valuta är
omräknade till svenska kronor till balansdagens valutakurser.
Nedan redovisas löptider för koncernens finansiella skulder.
2020-12-31

Leasingskulder
Leverantörsskulder

Inom 3 mån

3-12 mån

1-2 år

3-5 år

Över 5 år

135

404

539

0

0

Totalt
1 078

6 775

0

0

0

0

6 775

Övriga kortfristiga skulder

10 350

0

0

0

0

10 350

Summa

17 260

404

539

0

0

18 203

Totalt

2019-12-31
Inom 3 mån

3-12 mån

1-2 år

3-5 år

Över 5 år

135

404

1 079

0

0

1 618

Leverantörsskulder

1 301

0

0

0

0

1 301

Övriga kortfristiga skulder

5 148

0

0

0

0

5 148

Summa

6 584

404

1 079

0

0

8 067

Totalt

Leasingskulder

2018-12-31
Inom 3 mån

3-12 mån

1-2 år

3-5 år

Över 5 år

164

446

1 078

539

0

2 227

Leverantörsskulder

3 152

0

0

0

0

3 152

Övriga kortfristiga skulder

2 293

0

0

0

0

2 293

Summa

5 609

446

1 078

539

0

7 672

Leasingskulder
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Not 5 Kapitalhantering

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar
koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga
förpliktelser. Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsakligen
hänförlig till placering av överskottslikviditet. Kreditrisken begränsas
genom att enbart placera hos motparter med mycket god rating.
Koncernen är exponerad mot ett fåtal motparter i sina kundfordringar,
upplupna intäkter och banktillgodohavanden. Kreditrisken bedöms trots
det vara begränsad då motparterna anses ha god betalningsförmåga.

Koncernen definierar kapital som eget kapital då koncernen för
närvarande inte har någon lånefinansiering. Koncernens mål med
förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att bedriva
och växa sin verksamhet och generera skälig avkastning till aktieägarna
och nytta till övriga intressenter.
Förändringar i koncernens kapital framgår av Koncernens rapport över
förändringar i eget kapital.

Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av
redovisade värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av
tabellen nedan.
Koncernen

Kundfordringar

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

113

15

167

Övriga kortfristiga
fordringar

2 005

487

874

Upplupna intäkter

16 123

14 549

8 485

Likvida medel

53 136

58 347

49 652

Maximal exponering
för kreditrisk

71 377

73 398

59 178

KATEGORISERING AV FINANSIELL A INSTRUMENT
Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per
värderingskategori i enlighet med IFRS 9 framgår av tabellen nedan.
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31
167

Finansiella tillgångar
Kundfordringar

113

15

Övriga fordringar

2 005

487

874

Upplupna intäkter

16 123

14 549

8 485

Likdvida medel

53 136

58 347

49 652

Summa finansiella
tillgångar

71 377

73 398

59 178

Samtliga finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningavärde.
Finansiella skulder
Leasingskulder

912

1 409

2 541

Leverantörsskulder

6 775

1 301

3 152

Upplupna kostnader

10 350

5 148

2 293

Summa finansiella
skulder

18 037

7 858

7 986

Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Det har inte skett några omklassificeringar mellan värderingskategorierna
ovan under perioden.
För finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt
ovan vara en rimlig approximation av verkligt värde.
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Not 6 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
Nettoomsättningens fördelning
Prenumerationsintäkter
Övriga intäkter
Totalt

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

159 290

122 250

92 198

159 290

122 250

92 198

158

426

1 099

158

359

675

159 448

122 676

93 297

159 448

122 609

92 873

Intäkter från prenumerationstjänster redovisas över tid för den period prenumerationen avser.
Övriga intäkter består av direktköp i appen. Dessa intäkter redovisas vid en given tidpunkt när kunden får tillgång till köpet.
Koncernen
Information om geografiska marknader
Sverige
Andra länder
Totalt

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

159 448

122 676

93 297

159 448

122 609

92 873

-

-

-

-

-

-

159 448

122 676

93 297

159 448

122 609

92 873

Intäkter från externa kunder rapporteras per geografiska marknader baserat på varifrån det säljande bolaget har sitt säte.
Samtliga koncernens anläggningstillgångar finns i Sverige.
Moderföretaget
Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

2020

2019

2018

Försäljning

0,00%

0,06%

0,15%

Inköp

0,00%

0,00%

0,00%

Not 7 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

0

6 405

0

0

0

0

Erhållna bidrag

22

62

240

22

0

100

Övriga intäkter

137

0

0

137

71

140

Totalt

159

6 467

240

159

71

240

Resultat vid avyttring av koncernföretag

2018

Not 8 Övriga externa kostnader
Koncernen

Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier, programvaror
och förbrukningsmaterial

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

441

454

563

980

905

792

2 069

1 347

459

2 069

1 342

313

19 584

13 743

5 772

19 584

13 630

5 281

Konsultarvode, produktutveckling

6 110

6 097

6 106

6 110

5 351

5 191

Server- och teknikkostnader

3 536

2 885

1 697

3 536

2 701

1 029

Övriga främmande tjänster

9 420

1 336

1 905

9 420

1 335

1 870

887

1 525

1 445

853

1 359

1 002

42 047

27 387

17 947

42 552

26 623

15 478

Marknadsföringskostnader

Övriga kostnader
Totalt

Under 2020 har övriga främmande tjänster påverkats av jämförelsestörande poster om 7 501 Tkr relaterat till framtagande och förberedelser kopplat till
framtida strategiska initiativ samt IFRS-konvertering.
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Not 9 Ersättning till revisorer
Koncernen

Moderföretaget

Mazars AB

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Revisionsuppdrag

1 281

237

143

1 281

187

98

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0

0

0

0

0

0

Skatterådgivning

0

0

80

0

0

80

0

772

455

0

772

455

1 281

1 009

678

1 281

959

633

Övriga tjänster
Totalt

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och
koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband
med revisionsuppdraget.

Not 10 Leasing
Koncernen är leasetagare främst genom hyreskontrakt för lokaler.
Koncernens väsentliga hyreskontrakt sträcker sig till december 2022. För
dessa lokaler har koncernens bedömda marginella låneränta om 3,5%
använts vid diskontering av leasingskulden. Utöver detta hyreskontrakt hyr
koncernen ett mindre kontor vilket hyrs för en månad i taget och behandlas
därför som ett korttidsleaseavtal. Under 2018 och 2019 leasade koncernen
också en bil, för denna har avtalets implicita ränta använts vid diskontering
av leasingskulden.
En löptidsanalys av leasingskulder presenteras i not 4.

MODERFÖRETAGET
Moderföretaget tillämpar undantaget från tillämpning av IFRS 16 Leasing.
Leasingkostnader belastar resultatet med redovisning linjärt över
leasingperioden.
Årets totala kostnad för leasingavtal uppgick till 846 (813, 666) Tkr.
På balansdagen hade moderföretaget utestående åtaganden i form av
minimileaseavgifter under icke uppsägningsbara leasingavtal, med
förfallotidpunkter enligt nedan:

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Belopp redovisade
i resultaträkningen

2020

2019

2018

Avskrivningar på nyttjanderätter

-498

-567

-616

Räntekostnader för
leasingskulder
Kostnader hänförliga till
korttidsleasingavtal
Kostnader hänförliga till
leasingavtal av lågt värde
Totalt

-42

-60

-79

-225

-159

-17

0

0

-

-765

-786

-712

Inom 1 år

595

570

634

Mellan 1-5 år

570

1 140

0

0

0

0

1 165

1 710

634

Senare än 5 år
Totalt

Leasingavtalen avser hyra av lokaler samt leasing av 1 personbil under 2018
och 2019. Moderföretaget har erhållit intäkter för vidareuthyrning av
personbilen (till annat koncernföretag) uppgående till 104 (71, 140) Tkr.

Den 31 december 2020, har koncernen förpliktelser gällande
korttidsleasingsavtal om 25 (10) Tkr.
Koncernen
Kassaflöde

2020

2019

2018

Amortering av leasingskulder

-497

-550

-582

-42

-60

-79

Korttidsleasingavtal samt
leasingavtal av lågt värde

-225

-159

-17

Totalt

-764

-769

-678

Räntekostnader leasingskulder

Se not 18 för specifikation av tillgångar med nyttjanderätt.
Inga tillgångar vidareuthyrs.
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Not 11 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
Antal anställda

Män
Kvinnor
Totalt

Moderföretaget
Antal anställda

2020

2019

2018

2020

2019

2018

17

20

11

17

16

8

5

4

2

5

4

2

22

24

13

22

20

10

Samtliga personer är anställda i Sverige.
Koncernen
Antal anställda
Styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare

Moderföretaget
Antal anställda

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Styrelseledamöter

1

0

0

0

0

0

Övriga ledande befattningshavare

0

0

0

0

0

0

Styrelseledamöter

3

1

1

1

1

1

Övriga ledande befattningshavare

3

3

2

3

3

2

7

4

3

4

4

3

Kvinnor;

Män;

Totalt

Kostnader för ersättning
till anställda

2020

2019

2018

Moderföretaget;
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader

14 904

11 820

8 775

4 305

4 539

2 213

545

560

394

Löner och andra ersättningar

-

743

1 409

Sociala avgifter

-

224

418

Pensionskostnader

-

61

132

Totala sociala avgifter
i koncernen
Totala pensionskostnader
i koncernen
Totalt koncern

14 904

12 563

10 184

4 305

4 763

2 631

545

621

526

19 754

17 947

13 341

Samtliga pensionskostnader avser avgiftsbestämda pensionsplaner.
Löner och andra ersättningar
fördelade mellan ledande
befattningshavare och andra
anställda

2020

2019

2018

Moderföretaget;
Löner och andra ersättningar
till ledande befattningshavare 3
personer (för 2019, 3 personer
och för 2018, 2 personer)

3 886

4 845

1 926

varav tantiem och liknande
ersättningar till ledande
befattningshavare

180

1 646

628

Löner och andra ersättningar
till övriga anställda

11 018

6 975

6 849

Totala löner och andra
ersättningar i moderbolaget

14 904

11 820

8 775

Det har inte utgått några styrelsearvode i moderföretaget under 2018 och
2019.
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2020

2019

2018

3 886

4 845

1 926

180

1 646

628

-

-

-

3 886

4 845

1 926

Koncern

Dotterföretag;

Totala löner och
ersättningar i koncernen

Löner och andra ersättningar
samt pensioner
till ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar
till ledande befattningshavare 3
personer (för 2019, 3 personer
och för 2018, 2 personer)
varav tantiem och liknande
ersättningar till ledande
befattningshavare
Pensionskostnader till
ledande befattningshavare
Totala löner och andra
ersättningar samt pensioner till
ledande befattningshavare
i koncernen

Det har inte utgått några styrelsearvoden i koncernen under 2018 och 2019.
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Grundlön/
arvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensioner

Totalt

Carl Johan Hederoth, verkställande direktör

1 046

180

16

0

1 242

Andra ledande befattningshavare (2 personer)

2 660

0

22

0

2 682

Totala ersättningar till ledande befattningshavare

3 706

180

38

0

3 924

Ersättningar till ledande befattningshavare 2019

Grundlön/
arvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensioner

Totalt

Carl Johan Hederoth, verkställande direktör

1 019

988

0

0

2 007

Andra ledande befattningshavare (2 personer)

2 180

658

3

0

2 841

Totala ersättningar till ledande befattningshavare

3 199

1 646

3

0

4 848

Grundlön/
arvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensioner

Totalt

Carl Johan Hederoth, verkställande direktör

725

314

5

0

1 044

Andra ledande befattningshavare (2 personer)

573

314

3

0

890

1 298

628

8

0

1 934

Ersättningar till ledande befattningshavare 2020

Det har inte utgått något styrelsearvode under 2019.

Ersättningar till ledande befattningshavare 2018

Totala ersättningar till ledande befattningshavare
Det har inte utgått något styrelsearvode under 2018.

Anställningsvillkor för verkställande direktören
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Något avgångsvederlag utgår inte.
Teckningsoptioner
Koncernens optionsprogram beskrivs i not 25. Bolagets verkställande direktör innehar 1 700 optioner och styrelseledamöter innehar 400 optioner.
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Not 12 Forskning- och utvecklingskostnader
Totala utgifter för forskning- och utveckling som kostnadsförts i koncernen och moderföretaget under året uppgick till 15 214 Tkr (12 232, 5 203). Som
forsknings- och utvecklingskostnader anses alla kostnader associerade till utveckling och underhåll av teknikplattformen samt utveckling av algoritmer för
maskininlärning, inklusive dataanalys och kvalitetssäkring av produkten.

Not 13 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget

Resultat vid avyttring av koncernföretag
Erhållen utdelning
Totalt

2020

2019

-2

-578

2018
0

0

0

302

-2

-578

302

Not 14 Finansiella intäkter
Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

Ränteintäkter

0

76

0

0

76

2018
0

Totalt

0

76

0

0

76

0

Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Not 15 Finansiella kostnader
Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Räntekostnader

-150

-102

-96

-107

-40

-18

Totalt

-150

-102

-96

-107

-40

-18

Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Not 16 Skatt på årets resultat
Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Aktuell skatt på årets resultat

0

-13 829

-12 268

0

-13 824

-12 182

Justeringar som redovisats innevarande
år avseende tidigare års aktuella skatt

0

0

0

0

0

0

-12 152

3 516

2 947

-12 153

3 513

2 939

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader
Uppskjuten skatt hänförligt till
skattemässiga underskottsavdrag
Totalt

102

0

0

102

0

0

-12 050

-10 313

-9 321

-12 051

-10 311

-9 243

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 21,4% (21,4%, 22%) på årets skattemässiga resultat. Nedan presenteras en avstämning mellan redovisat resultat och
årets redovisade skatt:

Avstämning av årets skattekostnad

2020

2019

2018

2020

2019

2018

56 093

51 956

36 005

56 136

47 413

41 054

-12 004

-11 119

-7 921

-12 013

-10 146

-9 032

0

0

-242

0

0

-242

-39

-165

-45

-38

-165

-35

Effekt av ej skattepliktig intäkt avseende
försäljning av koncernföretag

0

1 494

0

0

0

0

Effekt av övriga ej skattepliktiga intäkter

0

0

0

0

0

66

-7

-523

-1 113

0

0

0

-12 050

-10 313

-9 321

-12 051

-10 311

-9 243

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
21,4% (21,4%, 22,0%)
Effekt av ändrad skattesats
Effekt av ej avdragsgilla kostnader

Underskott för vilka uppskjuten
skattefordran inte har redovisats
Totalt
Justeringar som redovisats innevarande
år avseende tidigare års aktuella skatt
Årets redovisade skattekostnad

0

0

0

0

0

0

-12 050

-10 313

-9 321

-12 051

-10 311

-9 243

Ingen skatt är redovisad direkt i eget kapital eller i övrigt totalresultat.

Koncernens och moderföretagets uppskjutna skattefordringar avser följande poster;
Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Uppskjutna skattefordringar
Temporära skillnader prenumerationsskuld
respektive förutbetalda plattformsavgifter (netto)
Skattemässiga underskottsavdrag
Temporär skillnad tillgångar med nyttjanderätt
Totalt

0

12 153

8 640

0

12 153

8 640

102

0

0

102

0

0

11

10

7

0

0

0

113

12 163

8 647

102

12 153

8 640

Uppskjuten skattefordran avseende de temporära skillnaderna i prenumerationsskuld respektive förutbetalda plattformsavgifter har uppstått i samband
med övergång till RFR 2 och IFRS. Övergången innebar att koncernen och moderföretaget redovisar prenumerationsintäkter över tid istället för vid en
given tidpunkt vilket var fallet tidigare. Per 2020-12-31 föreligger inte längre någon uppskjuten skattefordran avseende denna post då
inkomstskatteredovisningen från och med detta år följer redovisningen.
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Not 17 Patent

Not 19 Inventarier och datorer
Koncern och moderföretag

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde

714

714

714

0

0

0

714

714

714

-655

-512

-369

-59

-143

-143

-714

-655

-512

0

59

202

Koncernens patent avser ett patentförvärv som gjordes 2015.
Avskrivningar görs över 5 år. Utgifter för pantentunderhåll kostnadsförs
löpande.

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Avgår genom försäljning
av koncernföretag
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Avgår genom försäljning
av koncernföretag
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde

618

567

279

0

82

288

-

-31

-

618

618

567

-336

-267

-221

-

11

-

-74

-80

-46

-410

-336

-267

208

282

300

Not 18 Tillgångar med nyttjanderätt
Koncernen

Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Byggnader

Ingående anskaffningsvärden

Anskaffningsvärde

Årets anskaffningar

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande nyttjanderätter
Avgående nyttjanderätter
Utgående ack. anskaffningsvärden

2 489

2 489

2 489

0

0

0

0

0

0

2 489

2 489

2 489

Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Redovisat värde

Utgående redovisat värde
-996

-498

0
-498

-498

-498

-1 494

-996

-498

995

1 493

1 991

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Bil
Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde

0

188

188

Tillkommande nyttjanderätter

0

0

0

Avgående nyttjanderätter

0

-188

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

0

0

188

Ingående avskrivningar

-

-118

-

Avgående nyttjanderätter

-

188

-

Årets avskrivningar

-

-70

-118

Ackumulerade avskrivningar

Utgående ack. avskrivningar

0

0

-118

Redovisat värde

0

0

70

Finansiella rapporter

619

536

248

0

83

288

619

619

536

-337

-259

-219

-74

-78

-40

-411

-337

-259

208

282

277
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Not 20 Andelar koncernföretag
Koncern
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden

50

8 196

3 396

Bildande av Sleep Cycle Sverige AB

50

-

-

-

-8 146

-

-50

-

-

-

-

4 800

50

50

8 196

Ingående nedskrivningar

-

-3 200

-3 200

Försäljning av Everdrone AB

-

3 200

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-

0

-3 200

50

50

4 996

Försäljning av Everdrone AB
Försäljning av Mdlabs
Lämnade aktieägartillskott
Utgående anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterföretag:
Säte

2020-12-31
Kapitalandel %*

Sleep Cycle Sverige AB (559278-9688)

Göteborg

Mdlabs AB (559095-4177)

Göteborg

Säte

Företag, organisationsnummer

2019-12-31
Kapitalandel %*

2020-12-31
Redovisat värde

2019-12-31
Redovisat värde

100%

-

50

-

-

100%

-

50

2018-12-31
Kapitalandel %*

2018-12-31
Redovisat värde

Indirekt ägande i dotterbolag ingående i koncernen:
Företag, organisationsnummer
Everdrone AB (559095-4169)

Göteborg

91%

4 946

Mdlabs AB (559095-4177)

Göteborg

100%

50

* Tillika rösträttsandel
Under 2019 såldes Everdrone AB då verksamheten i dotterföretaget inte var i linje med koncernens affärsfokus.
Under 2020 såldes Mdlabs av samma anledning.

Not 21 Kundfordringar

Not 22 Övriga fordringar
Koncern och moderföretag

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Kundfordringar, brutto
Reserv för osäkra fordringar
Summa kundfordringar, netto
efter reserv för osäkra fordringar

113

15

167

Fordran moms

1 638

484

0

0

0

Övriga poster

367

3

27

2 005

487

874

113

15

167

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar
överensstämmer med verkligt värde. Inga kundfordringar är förfallna och
bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för kundfordringar
då kundernas betalningsförmåga anses vara god.

Summa

847

Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Fordran moms

1 638

484

Övriga poster

367

3

27

2 005

487

664

Summa

637

Finansiella rapporter
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Not 23 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

hjälp av Black-Scholes värderingsmodell och uppgick till 216 kr/
teckningsoption. Teckning av aktier kan ske från den 20 juni 2022 till och
med den 20 september 2022.
I det fall samtliga teckningoptioner i ovanstående program nyttjas kommer
antal aktier i bolaget öka med 6 624 st motsvarande 6 624 kr i aktiekapital.

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda plattformsavgifter

20 311

19 310

13 500

Upplupna intäkter

16 123

14 549

8 485

103

56

109

2 080

320

279

38 617

34 235

22 373

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda plattformsavgifter

20 311

19 310

13 500

Upplupna intäkter

16 123

14 549

8 485

238

191

175

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

2 079

320

119

38 751

34 370

22 279

Den 14 december 2020 beslutade extra bolagsstämma om att införa
ytterligare ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner
till styrelseledamöter, nyckelpersoner och övriga anställda. Programmet
omfattar högst 1 276 teckningoptioner där varje teckningsoption ger
rättighet att teckan 1 aktie. Teckningstiden för optionerna är från 15
december 2020 till senast den 31 mars 2021, styrelsen kan dock förlänga
denna teckningstid. Per den 31 december 2020 har 500 optioner tecknats.
Teckningsoptionerna emitteras mot betalning motsvarande
teckningsoptionens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten. Det verkliga
värdet beräknas utifrån Black-Scholes värderingsmodell och uppgick vid
tilldelningen av de 500 optionerna till 1 474 kr/teckningsoption. Teckning
av aktier kan ske från 1 december 2023 till och med 31 december 2023.
I det fall samtliga teckningoptioner i ovanstående program tecknas och
nyttjas kommer antal aktier i bolaget öka med 1 276 st motsvarande 1 276 kr
i aktiekapital.
Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital utgörs i sen helhet av erhållna optionspremier.
Balanserat resultat
Balanserat resultat består av intjänade vinstmedel reducerade med
utdelningar till aktieägare.

Not 24 Likvida medel
Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Banktillgodohavanden

53 136

58 347

49 652

Summa

53 136

58 347

49 652

Not 26 Avstämning av skulder hänförliga till
finansieringsverksamheten
Tabellen nedan presenterar årets förändring av koncernens skulder kopplat till
finansiering av verksamheten. Tabellen inkluderar lång- och kortfristiga skulder.

Moderföretaget

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Banktillgodohavanden

53 091

58 272

48 908

Summa

53 091

58 272

48 908

Aktiekapital och Övrigt
tillskjutet kapital
Ingående balans 2018
Kassflödespåverkande poster
Icke-kassaflödespåverkande
poster
Icke-kassaflödespåverkande
poster

Not 25 Eget kapital

Per den 31 december 2018
Aktiekapital och Övrigt
tillskjutet kapital

Antal
stamaktier

Övrigt
Aktiekap
tillskjutet
(Tkr) kapital (Tkr)

Per den 1 januari 2018

1 500

150

0

Per den 31 december 2018

1 500

150

0

148 500

0

0

0

0

1 431

150 000

150

1 431

0

0

589

150 000

150

2 020

Aktiesplit
Erhållna optionspremier
Per den 31 december 2019
Erhållna optionspremier
Per den 31 december 2020

Per den 31 december 2020 omfattade det registrerade aktiekapitalet 150
000 stamaktier med ett kvotvärde på 1 kr/aktie, samtliga A-aktier vilka är
fullt betalda. Inga aktier innehas av bolaget självt eller dess dotterbolag.
Den 19 juni 2019 beslutade extra bolagsstämma om att införa ett
incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande
befattningshavare och anställda inom koncernen. Programmet omfattade
7 900 teckningsoptioner, av vilka 6 624 optioner har tecknats, där varje
teckningsoption ger rättighet att teckna 1 aktie. Teckningstiden för
resterande del av optionerna förföll den 20 september 2019. Det verkliga
värdet av teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten har fastställt med

Finansiella rapporter

Leasingskulder

Övriga
låneskulder

Totalt

2 541

0

2 541

0

0

0

-582

-582

0

0

0

1 959

0

1 959

-550

0

-550

0

0

0

1 409

0

1 409

-497

0

-497

Kassaflödespåverkande poster
Amortering av leasingskulder
Icke-kassaflödespåverkande poster
Per den 31 december 2019
Kassaflödespåverkande poster
Amortering av leasingskulder
Icke-kassaflödespåverkande
poster
Per den 31 december 2020

0

0

0

912

0

912
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Not 27 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Not 28 Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser

Koncernen

Koncern och moderföretag

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Avtalsskuld (förutbetalda
intäkter)
Upplupna plattformsavgifter
Upplupna löner

82 624

76 718

52 997

3 982

3 646

2 079

0

0

3 461

Upplupna semesterlöner

2 269

1 547

1 167

Upplupna sociala avgifter

1 162

834

560

Övriga poster
Summa

6 368

1 502

214

96 405

84 247

60 478

Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Avtalsskuld (förutbetalda
intäkter)
Upplupna plattformsavgifter
Upplupna löner

82 624

76 718

52 997

3 982

3 646

2 079

0

0

3 461

Upplupna semesterlöner

2 269

1 547

1 023

Upplupna sociala avgifter

1 162

834

514

Övriga poster

6 350

1 504

116

96 387

84 249

60 190

Summa

57

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Inga

Not 29 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående
till företaget, har eliminerats vid konsolideringen och upplysningar om
dessa transaktioner lämnas därför inte i denna not.
Under 2019 sålde Sleep Cycle AB sitt dotterföretag Everdrone AB till ägarna
av Sleep Cycle AB. Försäljningspriset uppgick till 4 368 Tkr vilket
genererade en vinst i koncernen om 6 405 Tkr och en förlust i
moderföretaget om 578 Tkr.
Förutom ovanstående transaktion har det under 2020, 2019 och 2018 inte
förekommit några inköp av tjänster eller varor från ledande
befattningshavare eller andra till koncernen närstående, inte heller har
några motsvarande försäljningar gjorts. Det föreligger inte några utgivna
lån eller mellanhavanden till närstående.
Upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare presenteras i
not 11.

Avtalsskulden består i sin helhet av förutbetalda prenumerationstjänser på
Sleep Cycle Premium. Avtalsskulden intäktsförs över tid linjärt över
prenumerationens längd. Prenumerationstiden överstiger i inga fall 12
månader varför en ingående avtalsskuld intäktsförs innevarande år i sin
helhet.

Finansiella rapporter
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Not 30 Effekt av övergång till IFRS

inneburit något påverkan på koncernens finansiella rapporter då
moderföretaget tidigare inte har upprättat någon koncernredovisning
i enlighet med undantagsreglerna för mindre koncerner i
Årsredovisningslagen kap 7 § 3.

Detta är Sleep Cycle ABs första koncernårsredovisning som har
upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations
Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1,
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Tidigare tillämpade
koncernen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag ("K2"). Övergångsdatum till IFRS har
fastställts till den 1 janauari 2018. Övergången till IFRS har inte

Från och med den 1 januari 2018 tillämpar moderföretaget RFR 2
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tidigare har
moderföretaget tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2016:10 Årsredovisning i mindre företag ("K2") och Årsredovisningslagen.
Övergångsdatum till RFR 2 har fastställts till den 1 januari 2018 vilket
innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsåren 2018 och 2019 är
omräknade i enlighet med RFR 2.

Avstämning av tidigare redovisningsprinciper och RFR 2 avseende moderföretaget
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING PER 2018-01-01

Ref

Tidigare redovisningsprinciper

Effekt av övergång till
RFR 2

RFR 2

345

0

345

29

0

29

196

5 701

5 897

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar

A

Omsättningstillgångar

A

SUMMA TILLGÅNGAR

30 195

14 954

45 149

30 765

20 655

51 420

150

0

150

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust

A

Summa eget kapital
A

Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

A
Hela effekten av övergång till RFR 2 är hänförlig till implementering av
IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder. Övergången har inneburit att
bolaget under RFR 2 redovisar prenumerationsintäkter över den tid för
vilken prenumerationen avser istället för som tidigare vid en given
försäljningstidpunkt.

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran hänförlig
till temporära skillnader

5 701

Omsättningstillgångar

5 039

Upplupna intäkter

9 915

Förutbetalda plattformsavgifter

-

Kortfristiga skulder
Avtalsskuld (förutbetalda intäkter)
Upplupna plattformsavgifter

36 882
3 984

Balanserat resultat
Netto av ovan tillgångar och skulder

Finansiella rapporter

-20 211

0

0

0

22 627

-20 211

2 416

22 777

-20 211

2 566

7 988

40 866

48 854

30 765

20 655

51 420
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Ref

59

Tidigare redovisningsprinciper

Effekt av övergång till
RFR 2

RFR 2

82 319

10 554

92 873

100

140

240

-25 155

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

A, B,D

Övriga rörelseintäkter

A

RÖRELSENS KOSTNADER
0

-25 155

Råvaror och förnödenheter

Plattformsavgifter

B,D
C

-1 029

1 029

0

Övriga externa kostnader

C

-14 450

-1 029

-15 479

-11 507

0

-11 507

-182

0

-182

-20

0

-20

55 231

-14 461

40 770

302

0

302

0

0

0

-18

0

-18
41 054

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncerföretag
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

D

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat
A
Omklassificering av intäkter för vidarefakturering av kostnader för
leasingbil till ett koncernföretag från nettoomsättning till övriga
intäkter uppgår till 140 Tkr.

-14 461
2 939

-9 243

43 333

-11 522

31 811

0

0

0

43 333

-11 522

31 811

Ovan beskrivna justeringar är endast omklassificeringar och har inte
inneburit någon effekt på årets resultat.
D
Effekt av periodisering av intäkter och plattformsavgifter samt
uppskjuten skatt.

B
Under tidigare redovisningsprinciper har bolaget redovisat
nettoomsättningen netto av plattformsavgifter. Efter analys vid
implementering av IFRS 15 ska nettoomsättningen redovisas brutto av
plattformsavgifter varför omklassificering sker med ett belopp av 28
740 Tkr.

Årets förändring prenumerationsskuld

-16 115

Årets förändring upplupna intäkter

-1 931

Årets förändring förutbetalda plattformsavgifter

C
Under tidigare redvisningsprinciper har vissa kostnader presenterats
som råvaror och förnödenheter. Under RFR 2 har dessa kostnader
omklassificerats till övriga externa kostnader och särredovisas i not
som server- och teknikkostnader.

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING PER 2018-12-31

55 515
-12 182

3 585

Årets förändring uppskjuten skatt

2 939

Total effekt på årets resultat

Ref

Tidigare redovisnings-principer

-11 522

Effekt av övergång till
RFR 2

RFR 2

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

202

0

202

Materiella anläggningstillgångar

277

0

277

Finansiella tillgångar

A

4 996

8 640

13 636

Omsättningstillgångar

B

57 617

14 703

72 320

63 092

23 343

86 435

150

0

150

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond

0

0

0

1

-20 211

-20 210

Årets resultat

43 333

-11 522

31 811

Summa eget kapital

43 484

-31 733

11 751

19 608

55 076

74 684

63 092

23 343

86 435

Balanserad vinst eller förlust

Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

D

C

Finansiella rapporter

60

S L E E P CYC L E - ÅRS R E D OVI S N I N G 20 20

C

A
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader vid övergång till IFRS 15.

Effekt av periodisering av prenumerationsintäkter

Effekt vid övergång per 2018-01-01

5 701

Effekt av övergång per 2018-01-01

40 866

Årets förändring uppskjuten skatt

2 939

Årets förändring prenumerationsskuld

16 115

Uppskjuten skattefordran per 2018-12-31

8 640

Omklassificering av upplupna plattformsavgifter

-1 905

UB RFR 2 justering upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

55 076

B
D
Effekt av periodisering av intäkter och plattformsavgifter
Effekt vid övergång per 2018-01-01

14 954

Årets förändring upplupna intäkter

-1 931

Årets förändring förutbetalda plattformsavgifter

3 585

Omklassificering av upplupna plattformsavgifter

-1 905

UB RFR 2 justering förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter

14 703

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 2019

Ref

Effekt vid övergång till RFR 2 2018-01-01

-20 211

Tidigare redovisningsprinciper

Effekt av övergång till
RFR 2

RFR 2

108 601

14 008

122 609

0

71

71

-30 493

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

A,B,D

Övriga rörelseintäkter

A

RÖRELSENS KOSTNADER
0

-30 493

Råvaror och förnödenheter

Plattformsavgifter

B, D
C

-2 701

2 701

0

Övriga externa kostnader

C

-23 921

-2 701

-26 623
-17 234

-17 234

0

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Personalkostnader

-221

0

-221

Övriga rörelsekostnader

-154

0

-154

64 370

-16 414

47 955

-578

0

-578

76

0

76

-40

0

-40

Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncerföretag
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

D

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

A
Omklassificering av intäkter för vidarefakturering av kostnader för
leasingbil till ett koncernföretag från nettoomsättning till övriga
intäkter uppgår till 71 Tkr.
B
Under tidigare redovisningsprinciper har bolaget redovisat
nettoomsättningen netto av plattformsavgifter. Efter analys vid
implementering av IFRS 15 ska nettoomsättningen redovisas brutto av
plattformsavgifter varför omklassificering sker med ett belopp av 36 303 Tkr.
C
Under tidigare redvisningsprinciper har vissa kostnader presenterats
som råvaror och förnödenheter. Under RFR 2 har dessa kostnader
omklassificerats till övriga externa kostnader och särredovisas i not
som server- och teknikkostnader.
Ovan beskrivna justeringar är endast omklassificeringar och har inte
inneburit någon effekt på årets resultat.

Finansiella rapporter

63 828

-16 414

47 413

-13 824

3 513

-10 311

50 004

-12 901

37 102

0

0

0

50 004

-12 901

37 102

D
Effekt av periodisering av intäkter och plattformsavgifter samt
uppskjuten skatt.

Årets förändring prenumerationsskuld

-23 721

Årets förändring upplupna intäkter

1 497

Årets förändring förutbetalda plattformsavgifter

5 810

Årets förändring uppskjuten skatt
Total effekt på årets resultat

3 513
-12 901
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING PER 2019-12-31

Ref

Tidigare redovisningsprinciper

Effekt av övergång till
RFR 2

61

RFR 2

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

59

0

59

282

0

282
12 203

Finansiella tillgångar

A

50

12 153

Omsättningstillgångar

B

69 568

23 576

93 144

69 959

35 729

105 688

150

0

150

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond

1 431

0

1 431

0

-31 733

-31 733

Årets resultat

50 004

-12 901

37 102

Summa eget kapital

51 585

-44 634

6 950

18 374

80 363

98 738

69 959

35 729

105 688

Balanserad vinst eller förlust

D

Kortfristiga skulder

C

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

C

A
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader vid övergång till IFRS 15.

Effekt av periodisering av prenumerationsintäkter

Ingående balans RFR 2 2019-01-01

8 640

Ingående balans RFR 2 2019-01-01

55 076

Årets förändring uppskjuten skatt

3 513

Årets förändring prenumerationsskuld

23 721

Uppskjuten skattefordran per 2019-12-31

12 153

Omklassificering av upplupna plattformsavgifter

1 566

UB RFR 2 justering upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
B

80 363

D

Effekt av periodisering av intäkter och plattformsavgifter
Ingående balans RFR 2 2019-01-01

14 703

Effekt vid övergång till RFR 2 2018-01-01

-20 211

Årets förändring upplupna intäkter

1 497

Resultateffekt 2018

-11 522

Årets förändring förutbetalda plattformsavgifter

5 810

Effekt på balanserat resultat 2019-12-31

-31 733

Omklassificering av upplupna plattformsavgifter

1 566

UB RFR 2 justering förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter

23 576

Då moderföretaget inte tidigare har upprättat några rapporter över
kassaflöden har övergången till RFR 2 inte fått någon effekt på
redovisning av kassaflöden.

Not 31 Utdelning och resultatdisposition

Not 32 Händelser efter balansdagen

Vid årsstämman den [xx xx] 2021 kommer nedan dispositionsförslag att
framläggas;

• Sandra Hansson tillträdde 1a februari som ny CPO.
• Per Andersson tillträdde 15e februari som ny CFO.
• Ödgärd Andersson valdes in till styrelsen på extra bolagsstämma 16e
februari.
• Nya teckningsoptioner har utfärdats.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel; (kr)
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

2 020 384
-46 064 951
44 085 223
40 656

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att;
i ny räkning balanseras

40 656
40 656
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Definitioner av nyckeltal och beräkningar
Sleep Cycle tillämpar de av ESMA utgivna riktlinjerna för alternativa
nyckeltal. Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått över historisk
eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat
eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för
finansiell rapportering (för Sleep Cycles koncernredovisning innebär

Nyckeltal

detta IFRS). Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de
används av företagsledningen för att bedöma den finansiella
utvecklingen och därmed anses ge analytiker och andra intressenter
värdefull information. Nedan lämnas definitioner på samtliga använda
alternativa nyckeltal.

Definition

Bakgrund till användande av nyckeltalet

Nettoomsättningstillväxt

Förändring i nettoomsättning jämfört
med samma period föregående år.

Måttet visar bolagets tillväxt i nettoomsättning
jämfört med samma period föregående år.

Valutajusterad
nettoomsättningstillväxt

Definieras som årets nettoomsättning dividerat med
föregående års nettoomsättning omräknad till årets
genomsnittliga valutakurser för bolagets största
valutaexponeringar (USD, EUR, JPY, GBP, AUD and CAD).

Används för att mäta bolagets underliggande
nettoomsättningstillväxt rensat för valutaeffekter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av bolagets nettoomsättning.

Rörelsesmarginal är en indikation på
bolagets intjäningsförmåga.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar,
nedskrivningar och nedvärderingar.

EBITDA är en indikation på bolagets intjäningsförmåga
och är ett komplement till rörelseresultat exklusive
nedskrivningar och nedvärderingar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar.

Jämförelsestörande poster

Poster av engångskaraktär som inte ingår
i den normala rörelsen och därför är
jämförelsestörande mellan olika perioder.

Måttet används för att förstå koncernens
utveckling och jämförelse mellan åren.

Justerad EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar och
nedvärderingar justerat för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA används för att förstå bolagets
intjäningsförmåga rensat för jämförelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat

Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.

Justerat rörelsesresultat används för att förstå bolagets
intjäningsförmåga rensat för jämförelsestörande poster.

Justerad rörelsemarginal

Justerat rörelseresultat i procent av
bolagets nettoomsättning.

Justerad rörelsemarginal används för att förstå bolagets
intjäningsförmåga rensat för jämförelsestörande poster.

Justerad rörelsemarginal exklusive
marknadsföringskostnader

Justerat rörelseresultat exklusive
marknadsföringskostnader i procent
av bolagets nettoomsättning.

Justerad rörelsemarginal exklusive
marknadsföringskostnader används för att
förstå bolagets intjäningsförmåga rensat för
jämförelsestörande poster och ger en mer rättvisade
bild över bolagets lönsamhet över tid.

Justerat operativt kassaflöde

Justerad EBITDA plus förändring i
nettorörelsekapital minus investeringar i
materiella och immateriella tillgångar.

Måttet visar hur mycket likvida medel som
genereras av bolagets operativa verksamhet
rensat för jämförelsestörande poster.

Justerad kassakonvertering

Justerat operativt kassaflöde i förhållande
till bolagets Justerade EBITDA.

Måttet används för att mäta andelen av bolagets vinst
som konverteras till likvida medel och beskriver hur
kassagenererande den operativa verksamheten är.

Totala prenumerationer

Totala antalet prenumerationer vid periodens utgång (UB).

Måttet indikerar hur många prenumeranter
bolaget har i slutet på perioden.

ARPU

Genomsnittslig nettoomsättning per
prenumerant under perioden.

Måttet indikerar bolagets nettoomsättning per
prenumeration i genomsnitt under perioden.
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Avstämning av alternativa nyckeltal

Justerad rörelsemarginal exklusive marknadsföringskostnader

Nettoomsättningstillväxt och Valutajusterad
nettoomsättningstillväxt *
Tkr

2020

2019

Nettoomsättning föregående period

122 676

93 297

Nettoomsättning nuvarande period

159 448

122 676

30,0%

31,5%

Nettoomsättningstillväxt

Valutajusterad nettoomsättning
föregående period

125 689

Nettoomsättning nuvarande period

159 448

Valutajusterad nettoomsättningstillväxt

122 676

2018
93 297

93 297

Tkr

2020

2019

2018

63 744

51 982

36 101

-19 584

-13 743

-5 772

Justerat rörelseresultat exklusive
marknadsföringskostnader

83 328

65 725

41 873

Justerad rörelsemarginal exklusive
marknadsföringskostnader

52,3%

53,6%

44,9%

Justerat rörelseresultat
Marknadsföringskostnader

26,9%

*Upplysningen presenteras endast för 2020 då det är första perioden den
tillämpas. För tidigare perioder är tillräcklig information inte tillgänglig
för att göra analysen.

Justerat operativt kassaflöde och Justerad kassakonvertering
Tkr

Rörelsemarginal och EBITDA
Tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Plattformsavgifter

2020

2019

2018

159 448

122 676

93 297

159

6 467

240

-40 144

-30 493

-25 156

Övriga externa kostnader

-42 047

-27 387

-17 947

Personalkostnader

-20 510

-18 336

-13 508

-631

-789

-805

-32

-156

-20

Rörelseresultat

56 243

51 982

36 101

Rörelsemarginal

35,3%

42,4%

38,7%

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar
EBITDA

631

789

805

56 874

52 771

36 906

2020

2019

2018

Justerad EBITDA

64 375

52 771

36 906

Förändring i rörelsekapital

11 786

13 611

21 624

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

-

-82

-287

Justerat operativt kassaflöde

76 161

66 300

58 243

Justerad kassakonvertering

118,3%

125,6%

157,8%

Avstämning av ARPU
Tkr

2020

2019

2018

159 448

122 676

93 297

Totala prenumerationer
föregående period (tusental)

716

619

517

Totala prenumerationer
nuvarande period (tusental)

788

716

619

ARPU (SEK)

212

184

164

Nettoomsättning

Justerad EBITDA, Justerat rörelseresultat, Justerad rörelsemarginal
Tkr

2020

2019

2018

EBITDA

56 874

52 771

36 906

Rörelseresultat

56 243

51 982

36 101

Externa konsulter

7 501

-

-

Jämförelsestörande poster

7 501

-

-

Jämförelsestörande poster

Justerad EBITDA

64 375

52 771

36 906

Justerat rörelseresultat

63 744

51 982

36 101

Justerad rörelsemarginal

40,0%

42,4%

38,7%
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande
av styrelsen den 11 mars 2021. Koncernens rapport över totalresultat och
rapport över finansiell ställning samt moderföretagets resultaträkning
och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 19maj
2021.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2
Redovisning för juridiska personer och ger en rättvisande bild av
företaget ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en

rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande
direktören intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de
antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och
resultat och att förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande
översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de
företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 11 mars 2021

Lars Berg
Styrelsens ordförande

Olof Nilsson
Styrelseledamot

Rasmus Järborg
Styrelseledamot

Anne Broeng
Styrelseledamot

Ödgärd Andersson
Styrelseledamot

Carl Johan Hederoth
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 mars 2021
Mazars AB

Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Anders Persson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄT TELSE
Till bolagsstämman i Sleep Cycle AB. Org. nr 556614–7368
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Sleep Cycle AB för år 2020. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 29–64 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern¬redo-visningen
upprättats i enlighet med årsredovisnings¬lagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits
av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–28. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för den andra
informationen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksam-heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
•
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
•
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
•
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
•
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
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upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvarig för våra
uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningarVi måste
informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Sleep Cycle AB för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de
krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
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och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
•
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
•
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
•
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
•
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 11 mars 2021
Mazars AB

Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor

Anders Persson
Auktoriserad revisor

