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VD har ordet
2007 var det stora genombrottsåret för Arkiv Digital. Höjdpunkten var lanseringen av vår nya
Internetbaserade abonnemangstjänst AD OnLine under Släktforskardagarna i Halmstad i slutet av
augusti. Efter bara några få veckor översteg inkomsterna från försäljning av AD OnLine-abonnemang
våra inkomster från försäljning av CD-skivor hittills under året. Vi fick äntligen ett kvitto på att vi var
på rätt väg. Vi hade lyckats!
Den enorma orderanstormning som ”drabbade” oss på bara några veckor ställde helt nya krav på oss.
Vår kundsupport och orderhantering ställdes på stora prov, vilket vi lyckades hantera på ett bra sätt
även om det krävdes mycket arbete på kort tid. På bara några månader i slutet av året mer än
dubblerades antalet kunder, en trend som har fortsatt under 2008.
Under hösten började också biblioteken intressera sig för Arkiv Digital trots att ingen direkt
marknadsföring riktats mot dem ännu! Det var våra kunder som hade tipsat biblioteken om AD
OnLine !
Under året trefaldigades antalet bilder i bilddatabasen för att vid årsskiftet bestå av närmare 6 miljoner
bilder. Samtidigt har vi satt en ny standard för bildkvalitet för arkivdokument distribuerade som bilder
över Internet – bilderna skall vara i färg! Och det är vi unika med!

Lite ”inkörningsproblem” strax efter lanseringen av AD OnLine gjorde att vi inte riktigt har hunnit med
att vidareutveckla programvaran i önskvärd takt samtidigt som en kortbetalningslösning har högsta
prioritet. Just nu jobbar vi stenhårt för att komma i kapp med dessa bitar eftersom de är nödvändiga att
ha på plats inför den förväntade kraftiga expansionen under hösten. Under innevarande år har också
marknadsföringsinsatserna intensifierats väsentligt.
Genom sammanslagningen med DigiArkiv nyligen stärktes förutsättningarna ytterligare för att skapa
den perfekta samarbetspartnern för släktforskarrörelsen. Redan nästa år kommer Arkiv Digital
sannolikt att vara det mest kompletta digitala arkivet med en
överlägsen bildkvalitet för svensk släktforskning!

Framtidens släktforskning – Arkiv Digital

Gabriel Wallgren
VD Arkiv Digital AD AB
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Kort om Arkiv Digital
Affärsidé
Arkiv Digitals affärsidé är att med så hög kvalité som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original
med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare,
föreningar, bibliotek och andra forskare.
Produktion och teknik
Arkiv Digital har samarbetsavtal med landsarkiven i Göteborg, Uppsala, Vadstena och Värmlandsarkiv
i Karlstad där bolaget bedriver verksamhet i form av digitalisering av kyrkböcker och andra arkivhandlingar. Dessutom bedriver företaget verksamhet vid Göta Hovrätts arkiv i Jönköping och vid
Krigsarkivet i Stockholm.
Bilddatabasen bestod per den 31 december 2007 av 5 982 054 bilder.
Arkiv Digital har utvecklat egen programvara för databasadministration, bildindexering och bildkomprimering. Abonnemangstjänsten AD Online är en egenutvecklad programvara för bildvisning med
ett likaledes egenutvecklat bildformat.
Anställda
Vid utgången av år 2007 hade bolaget 12 anställda (sju män och fem kvinnor).

Arkiv Digtals medarbetare vid produktionsanläggningen i Göteborg
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Allmänt om verksamheten
Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med fokus på kyrkoboksmaterial för försäljning till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar och
studiesamfund.
Produktionen bedrivs idag vid landsarkiven i Göteborg, Uppsala, Vadstena och Värmlandsarkiv, samt
vid Göta Hovrätts arkiv i Jönköping och Krigsarkivet i Stockholm. Allt material indexeras med s k
NAD-kod ned till sidnivå och erbjuds kunderna via abonnemangstjänsten AD OnLine . Det är också
möjligt att beställa enskilda volymer och få dessa levererade på CD-skivor.
Arkiv Digital åtar sig också såväl mindre som större digitaliseringsuppdrag av annat arkivmaterial.
I slutet av augusti lanserade Arkiv Digital sin abonnemangstjänst AD OnLine . Antalet aktiva
abonnemang uppgick vid utgången av 2007 till 363 samt antalet kunder till 1 128 personer eller
institutioner.

Ägarförhållanden
De tio största aktieägarna per den 31 december 2007 samt övriga ägare i en post:
Ägare och i förekommande fall
nämnd som styrelseledamot/VD
Gabriel Wallgren med bolag, VD
Mikael Karlsson, styrelseledamot
Görgen Olsson med bolag, styrelseordförande
KITE AB
Magnus Näslund med bolag, styrelseledamot
Björn Mosén
Anders Berg
Anders Ryberg, styrelseledamot
Doctors Agreement AB
Markus Lindström
Övriga – 79 ägare

Ägarandel, %
42,25
15,06
10,65
9,23
7,59
3,38
1,54
0,92
0,77
0,62
7,99

Ägarandel
Antal aktier totalt, %
2 746 250
979 000
692 500
600 000
493 250
219 500
100 000
60 000
50 000
40 000
519 500

42,25
57,31
67,96
77,19
84,78
88,16
89,70
90,62
91,39
92,01
100,00

Totalt antal
aktier
2 746 250
3 725 250
4 417 750
5 017 750
5 511 000
5 730 500
5 830 500
5 890 500
5 940 500
5 980 500
6 500 000

Investeringar
Årets investeringar uppgick till drygt 2,7 miljoner kr. Av dessa utgjorde investeringar i bilddatabasen den
absoluta merparten med nära 2,4 miljoner kr. Övriga investeringar gjordes i kameror, datorer, servrar
och lagringsmedia.
Arkiv Digital avser att under de kommande åren successivt öka investeringstakten för att så snabbt som
möjligt bli den största leverantören av historiska dokument över internet.
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Förvaltningsberättelse
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen ökade under 2007 till 314 tkr, en ökning med 32 % jämfört med 2005/2006 då
nettoomsättningen var 238 tkr. Att ökningen inte var större beror på att periodiseringen av intäkterna
från AD OnLine först startade den 1 oktober 2007 och således bara hade omsättningspåverkande
effekt under det sista kvartalet.
Samtidigt uppgick de förutbetalda abonnemangsintäkterna till 296 tkr vid utgången av 2007.
Räkenskapsåret redovisar ett negativt resultat om 754 tkr. Resultatet ligger helt i linje med den långsiktiga verksamhetsplanen för Arkiv Digital.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under juni 2007 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 2 miljoner kronor. Aktiekapitalet
ökade därmed från 550 000 kr till 650 000 kr.
På släktforskardagarna i Halmstad, där Arkiv Digital var en av sponsorerna, lanserades den efterlängtade Internettjänsten AD OnLine , som sedan dess är bolagets huvudprodukt.
Under hösten tecknade Arkiv Digital samarbetsavtal med Uppsala landsarkiv (ULA).
De traditionella kyrkböckerna (t o m ca 1894) färdigställdes för följande län under året: Värmlands län,
Kronobergs län, Göteborgs och Bohus län, Jönköpings län, Kalmar län, Älvsborgs län.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under 2008 har hittills kyrkböckerna färdigställts för Skaraborgs län, Örebro län samt Östergötlands län.
Arkiv Digital och Göteborgs landsarkiv (GLA) har tecknat ett nytt samarbetsavtal.
Mellan en grupp större aktieägare i Arkiv Digital och bolaget har ett avtal om inlåning av kontanta
medel träffats. Inlåningen sker utan räntekostnad för bolaget och samtidigt har gruppen av borgenärer
förbundit sig att kvitta större delen av sin fordran mot aktier i bolagets kommande nyemission.
Under våren tecknade Arkiv Digital ett avtal om att bli en av de större sponsorerna för årets
släktforskardagar i Malmö i slutet av augusti 2008.
Den 31 maj 2008 tecknades ett ramavtal mellan Arkiv Digital och DigiArkivs ägare om ett samgående
mellan de båda företagen. Samma dag beslöt Arkiv Digitals styrelse, med stöd av bemyndigande från
ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2007, att öka bolagets aktiekapital med 120 000 kronor till 770 000
kronor genom att nyemittera 1 200 000 nya aktier för att förvärva hela HH DigiArkiv AB genom en
apportemission.
Genom sammanslagningen förstärker Arkiv Digital sin ledande ställning som leverantör av digitala bilder
i färg. Inom kort kommer man att kunna ta del av DigiArkivs bilder från Skåne, Blekinge och Halland i
internettjänsten AD OnLine . Sammanslagningen innebär också att Arkiv Digital kommer att öka
bildproduktionen samt få tillgång till ytterligare ett landsarkiv.
Samgåendet med DigiArkiv innebär också att bolagets tillväxt kommer att öka högst avsevärt såväl
produktions- som omsättningsmässigt.
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Förvaltningsberättelse
Framtiden
Parallellt med att Arkiv Digital kommer att starta produktion vid fler arkiv under resten av 2008 så
kommer också kyrkböckerna färdigställas för fler län.
Arkiv Digital kommer då att fortsätta med digitaliseringen av andra källor såsom domböcker,
bouppteckningar och mantalslängder för att nämna några. Arkiv Digital planerar dessutom att systematiskt digitalisera det så kallade moderna materialet av kyrkböckerna, d v s församlingsböcker, flyttningslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker fram till den 70-åriga sekretessprövningsgränsen
(f n 1937).
Arkiv Digitals bilddatabas kommer vid årsskiftet att bestå av mellan 12,5 och 16 miljoner digitala
färgbilder beroende av hur snabbt vi kan starta produktion på nya arkiv.
Allteftersom den digitala databasen för släktforskning kommer att färdigställas räknar Arkiv Digital
med att kunna dra fördelar av vår speciellt framtagna teknik för storskalig databasproduktion av
digitala bilder.
Så väl privata företag som offentliga myndigheter har mängder av material som kan komma att bli
föremål för digitalisering. På samma sätt gäller givetvis att Arkiv Digital inte på något sätt är bundet
till Sverige för sin verksamhet.
För att säkerställa att styrelsen har erforderliga resurser för att kunna hålla de uppsatta målen,
vidareutveckla tjänsten och i övrigt kunna expandera verksamheten föreslår styrelsen årets bolagsstämma ett bemyndigande som innebär att, intill nästa års ordinarie bolagsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
högst 2 miljoner aktier. Om bemyndigandet skulle nyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalshöjning om högst 200 000 kronor. Betalning för de nyemitterade aktierna skall kunna ske kontant genom
kvittning eller med apportegendom.

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
årets förlust

-113 717
-753 922
-867 639

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

-867 639
-867 639

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING

2007-01-01
2007-12-31

2005-10-26
2006-12-31

314 052
2 365 568
2 679 620

238 127
622 997
861 124

-423 902
-2 746 190

-147 917
-773 994

-263 873
-3 433 965

-57 708
-979 619

-754 345

-118 495

791
787
-1 155
423

2 618
2 160
0
4 778

Resultat efter finansiella poster

-753 922

-113 717

Årets resultat

-753 922

-113 717

Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

1
2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
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BALANSRÄKNING

2007-12-31

2006-12-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

3

2 792 722
2 792 722

601 677
601 677

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

4

520 283
520 283

244 358
244 358

3 313 005

846 035

111 336
22 902
31 158
22 981
188 377

32 905
22 216
24 515
4 417
84 053

481
481

302 618
302 618

28 543

61 685

217 401

448 356

3 530 406

1 294 391

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

5

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

2007-12-31

2006-12-31

550 000
100 000
650 000

400 000
150 000
550 000

2 500 000
-113 717
-753 922
1 632 361

600 000
0
-113 717
486 283

2 282 361

1 036 283

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

64 471
393 828
789 746
1 248 045

4 643
44 482
208 983
258 108

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 530 406

1 294 391

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

6

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

7

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

POSTER INOM LINJEN
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överrensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna
råd från Bokföringsnämnen. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från
Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet
anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod. Består av balanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende bilddatabas.
Bolaget tillämpar RR15.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Intäktsredovisning
Bolaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR
2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas
som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i
balansräkningen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Arvode och kostnadsersättning
Hurtigs Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

2007

2005/2006

20 000
13 480
33 480

15 000
13 940
28 940

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande
av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 2

Personal

2007

2005/2006

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade
till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor

10,0
5,0

3,0
1,0

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med
följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar

Övriga anställda:
Löner och ersättningar

Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga
Not 3

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år
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524 876
524 876

249 000
249 000

1 493 831
1 493 831

221 040
221 040

583 773

133 871

2 602 480

603 911

2007-12-31

2006-12-31

622 997
2 365 568
2 988 565
-21 320
-174 523
-195 843
2 792 722

0
622 997
622 997
0
-21 320
-21 320
601 677
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 4

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2007-12-31

2006-12-31

280 746
365 275
646 021
-36 388
-89 350
-125 738
520 283

0
280 746
280 746
0
-36 388
-36 388
244 358

2007-12-31

2006-12-31

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år
Not 5

Övriga kortfristiga placeringar
Kategori

Antal

Noterade aktier & andelar

3

Marknadsvärde
Not 6

481
481

2 288

493

302 618
302 618
304 706

Eget kapital

Aktiekapital

Uppskrivnings
fond

Reserv Överkurs
fond
fond

Ansamlad
förlust

550 000
100 000

0
0

0 600 000
0 1 900 000

-113 717

650 000

0

0 2 500 000

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Årets förlust
Belopp vid årets utgång
Not 7

Antal

-753 922
-867 639

Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång
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Antal aktier

Kvotvärde per aktie

5 500 000
6 500 000

0,10
0,10

Arkiv Digital AD AB
Org.nr. 556688-7633

Falkenberg 2008-06-09

Görgen Olsson
Styrelseordförande

Magnus Näslund

Anders Ryberg

Gabriel Wallgren
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 juni 2008.

Jan Strand
Auktoriserad revisor FAR SRS
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Arkiv Digital AD AB
Org.nr. 556688-7633
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Arkiv Digital AD AB för år 2007-01-01 -- 2007-12-31.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 26 juni 2008

Jan Strand
Auktoriserad revisor FAR SRS
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