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Frill fokuserar på att leverera hälsosamma produkter inom fryssegmentet. 
Företaget har utvecklat teknologi och konsumentförståelse för att kunna 
leverera produkter inom en rad olika kategorier och har etablerat sitt 
fotavtryck i USA, Storbritannien och Sverige. Frills nuvarande fokus är att 
etablera ett trovärdigt, globalt hälsovarumärke i en av de mest 
ohälsosamma livsmedelskategorierna: Frysta desserter. 
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VERKSAMHETEN 2019 I KORTHET 

Frill har nu etablerat sin teknologi, pipeline och produktionsfaciliteter i USA och Storbritannien samt 
har satt upp leverantörskedjor, distributörer och återförsäljare för våra produkter. Dessutom har nya 
kanaler, som är särskilt lämpade för Frills hälsoaspekter, etablerats inom särskild servicehandel (skolor, 
universitet, kontor). 2019 har bjudit på en rad viktiga händelser: 
 
USA 

• Jämförbar försäljning hos återförsäljare i USA ökade med 32 procent jämfört med 2018, trots 
dåliga väderförhållanden under första halvåret av 2019. Minskningen av den totala 
försäljningen beror huvudsakligen på två saker: Lindora Clinic pausade sina ordrar och 
efterfrågade en ny design av produkten för att bättre passa deras behov för vikthantering och 
kundernas smakpreferenser. Detta har genomförts och kommer att levereras 2020 (order 
mottagen). Därutöver förlorades en av distributörerna, som hade lagt in en större order i slutet 
av 2018, men som inte har varit kontaktbar sedan de blev uppköpta. Denna distributör ersattes 
i november av Sysco. 

• Frill har kvalificerats av Kaliforniens utbildningsdepartement som den enda hälsosamma 
glassen som får serveras i skolor. Detta ger Frill en unik position och de första skolområdena 
har redan lagt beställningar. 

• Kaiser Permanente, ett av de största hälsovårdsföretagen i USA, har valt att erbjuda Frill till 
försäljning åt sin personal. Distributionskanalen har etablerats och de första beställningarna 
har mottagits. 

• Frill etablerade en distributionscentral i norra Kalifornien. 

• Frill har etablerat sin närvaro online hos Ice-cream Source och Amazon Fresh. 
 
Storbritannien 

• Försäljningen har främst varit online och vid årets slut hade första halvårets nedgång i 
försäljning i stort inhämtats. 

• Marks & Spencer utvärderade Frill i två flaggskeppsbutiker under våren och sommaren och tog 
därefter in Frill i ytterligare butiker, samt ytterligare en smak, under Q4 2019. 

• Framgångsrikt marknadstest på stora kontor (t.ex. UBS, PwC). 
 
Sverige 

• Vid årets slut hade första halvårets nedgång i försäljning i stort inhämtats. 

• Lansering av Frills nya smak, Tropical Passion (ananas, guava, passionsfrukt, kokosnöt och 
citron och lite gurkmeja). En enda portion tillhandahåller över en tredjedel av det dagliga 
fiberbehovet, en fjärdedel av vårt C-vitaminbehov, phytonäringsämnen och mineraler såsom 
mangan. 

• Den huvudsakliga nedgången i försäljning beror på minskad efterfrågan på varumärket ADD, 
som har fått priskonkurrens inom proteinsegmentet, vilket resulterat i minskad försäljning 
sedan början av 2018. Lanseringen av den nya produkten Mint Chocolate Chip med magnesium 
och BCAA under Q3 2019 har tagits emot väl och testlanseringen av Dough-Chi (en 
kakdegsdessert fylld med glass) genomfördes under Q4 2019. Försäljningsökningen räckte inte 
för att kompensera nedgången i det gamla sortimentet av ADD-produkter.  
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MEDDELANDE FRÅN VD OCH LEDNING 

Under det senaste året har Frill stärkt sin position på de olika marknaderna och ytterligare etablerat 
sin trovärdighet inom segment där Frills värdeerbjudande är särskilt viktigt. Frill är nu tillgängliga hos 
ett flertal välrenommerade återförsäljare, har godkännanden från myndigheter och aktörer inom 
hälso- och sjukvård, såsom Kaiser Permanente, Kaliforniens utbildningsdepartement och viktkliniker. 
Det finns ingen annan produkt som kan skryta med en så hög fiberhalt och lågt socker- och fettinnehåll 
som Frill. Det vetenskapliga stödet för de stora fördelar som ett ökat fiberintag medför växer för varje 
dag. Fibermängden i en portion Frill är till exempel korrelerad med 10-20% lägre nivåer av hjärt- och 
kärlsjukdomar och det finns växande bevis för hälsofördelar gällande metabolism, matsmältning och 
immunsystem. 
 
Etableringen i servicehandeln under 2019 (med enportionsförpackningar) är ett viktigt steg. För det 
första möjliggör det för Frill att placera sig på nya platser såsom på företagskontor, i 
universitetsmatsalar, på sjukhus, i kaféer och varuautomater eller hos flygbolag vilket kräver avsevärt 
lägre marknadsföringsinsatser än normal butiksförsäljning. För det andra minskar tröskeln för 
konsumenterna att prova produkten genom den lägre prispunkten (per enhet) för de små 
förpackningarna. Vår strategi framåt är att fokusera på att öka och utvidga dessa kanaler. 
 
Vi har även analyserat produktlanseringarna hittills och tagit till oss feedback från konsumenter och 
återförsäljare. Det är uppenbart att Frill har en nischad och passionerad följarskara med hälsa som sin 
prioritet, men för den vanliga konsumenten (majoriteten) som helst vill ha en insmickrande och söt 
produkt, är kostnaderna för kundvärvning för höga. Vi har därför utfört marknadstester med nya, 
sötare produkter (sötade med ett prebiotiskt, naturligt sötningsmedel) som fortfarande har högt 
fiberinnehåll och har beslutat att lansera dessa jämsides med det nuvarande sortimentet. 
Fiberbudskapet har också börjat tränga fram till den allmänna kunden och vi har uppdaterat 
förpackningarna för att mer kraftfullt påvisa de viktigaste fördelarna med Frill: hög fiberhalt, inget 
tillsatt socker, lågt kaloriinnehåll tillsammans med några andra budskap som konsumenterna letar 
efter när de fattar ett köpbeslut såsom t ex GMO-fri, glutenfri, Kosher (i USA). 
 

Vårt värdeerbjudande är enkelt: Ett njutbart sätt att leverera verkligt hälsosam näring!  
Frill Holding AB äger två varumärken (Frill och ADD) som kompletterar varandra: 

 

1. Varumärket Frill levererar en hälsosam lösning till de flesta av oss som har normala liv och som 
försöker att äta på ett hälsosamt sätt utan att kompromissa med njutningen. 
2. Varumärket ADD fokuserar på att leverera specifika funktionella fördelar i ett njutningsfullt format. 
Funktionella ingredienser har ofta en kort hållbarhet vid högre temperaturer och det frysta formatet 
bringar en kritisk fördel. 
 

Om du är en idrottare som vill äta ett proteintillskott för att hjälpa till att reparera skadad vävnad efter 
en ansträngande träning är ADD Ice Cream ett sätt att både njuta av livet och få det du behöver. Om 
du är förälder och vet att ditt barn vill ha glass ger Frill dig möjligheten att helhjärtat säga "javisst", 
eftersom ditt barn kommer att äta en härlig blandning av frukt, bär och grönsaker. 
 
Under de kommande månaderna förväntar vi oss att se ytterligare tillskott till våra riktade kanaler, 
utvidga vår marknadsföring och PR-närvaro samt lansering av nya produkter. 
 

Khosro Ezaz-Nikpay, Ph.D., VD och Mats Lindstrand, Styrelseordförande 
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VARFÖR FRILL SATSAR PÅ FIBRER 
Fibrer gör heroiska insatser i det tysta: Ökat fiberintag räddar fler liv än många andra 
livräddande insatser! Antalet vetenskapliga studier som stödjer detta är redan många och 
antalet växer dag för dag. Nedan följer några särskilt viktiga lärdomar: 

• För varje extra 5-7 gram fibrer som vi äter (vilket motsvarar cirka 1,25 extra portioner 

av frukt, grönsaker, spannmål, nötter, frön eller baljväxter) förbättrar vi vår hjärt- och 

kärlhälsa dramatiskt (t ex genom lägre kolesterolnivåer och sänkt blodtryck).1 

• Detta motsvarar en minskning av hjärtsjukdomar med cirka 12% och strokeincidensen 

med cirka 11%.2 

• Om alla skulle öka sitt fiberintag till den rekommenderade nivån (25-35 g per dag) 

skulle det rädda liv. Antalet räddade liv årligen är i samma skala som antalet som 

drabbas av diabetes- och Alzheimers.3 

• En annan metaanalys visar att en ökning av fiberintaget med 10 gram motsvarar en 

10% minskning av dödligheten, oavsett orsak. 4 Effekten är densamma som att 

eliminera över fyra års dödsolyckor i USA.5 

• Som jämförelse visade sig statiner, ett av de mest använda läkemedlen för att 

förebygga hjärt-kärlsjukdom, minska dödligheten (oavsett orsak) med cirka 12-14% för 

en äldre grupp (medelålder 57 år).6 

• En portion Frill innehåller mellan 9-12 gram fibrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 För varje extra 1,25 portion frukt och grönsaker (ungefär 5-7 gram extra fiber per dag), eller varje 4.5% lägre fettintag 
(som andel av dagliga kaloriintaget) får du bättre kolesterolvärden: Det är en nedgång på ca 7%  LDL (dåligt kolesterol) utan 
förändring av HDL (bra kolesterol) samt förbättring av blodtryck: Det är en nedgång på 2 mmHg systoliskt blodtryck och en 
nedgång på 1.15 mmHg av diastoliskt blodtryck och en ökning på 44 mmol i 24 timmars utsöndring av natrium. 
2 En 0.6 mMol (10%) minskning av kolesterol motsvarar en minskning av hjärtsjukdom med ca 25% och en 5mm Hg 

minskning av diastoliskt blodtryck minskar kranskärlssjukdom med 21% och strokes med 34% 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28267855 
4 Antalet dödsfall, alla orsaker (2.8m), se https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25552267;  För att jämföra med fysisk aktivitet, se även 
https://health.gov/paguidelines/2008/report/G1_allcause.aspx  
5 Ca 37 000 dödsfall per år.; https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm (370 000 dödsfall av kranskärlsjukdom); 

https://www.cdc.gov/stroke/facts.htm (140,000 dödsfall av stroke) 
6 https://www.bmj.com/content/338/bmj.b2376;  se även https://www.cochrane.org/CD004816/VASC_statins-primary-

prevention-cardiovascular-disease 
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UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
Vår största utmaning är att sticka ut från mängden. Marknaden översvämmas med många 
falska påståenden, larm och kortvariga trender. Frill måste se till att dess röst hörs och att 
konsumenterna blir våra främsta förespråkare. Genom innovation har vi skapat produkten och 
med innovation ska vi skapa kundens upplevelse av varumärket. Vår tillväxt kommer att bero 
på vår förmåga att locka konsumenter, samt takten med vilken vi ökar vår närvaro hos 
återförsäljare och i servicekanaler. Frill marknadstestar för närvarande ett mer känslomässigt 
budskap som visar hur viktigt fibrer/Frill är för ett friskt liv: "Give a Frill", eftersom du bryr dig 
om din egen och dina nära och käras hälsa.  
 
För att öka den breda massans efterfrågan för produkten har vi marknadstestat en mer 
tilltalande variant som är sötad med ett prebiotiskt sötningsmedel. Denna produkt kommer 
att lanseras i en ny förpackning under Q4 2020. 
 
Vår andra utmaning är timing. Även om vi har en stor uppsättning återförsäljare som är 
intresserade av att sälja Frill, kan det på grund av återförsäljarnas egna cykler ta 6–18 månader 
mellan överenskommelse och att produkten blir tillgänglig i hyllorna. Den nuvarande globala 
nedstängningen p g a Covid-19 har försenat många möten rörande produktprovningar och 
evenemang (t.ex. Expo West), men vi förväntar oss att interaktioner kommer att underlättas 
mer och mer de kommande månaderna. Covid-19 krisen kan även medföra en något positiv 
effekt eftersom många konsumenter blir mer medvetna om sin hälsa och fiberintagets roll i 
att mildra infektionssjukdomar. Den växande hälsomedvetenheten ger Frill en bra plattform 
för att diskutera produktens fördelar. 
 
Lanseringen av Frill har tagits emot väl i alla regioner och vi utvidgar vårt fotavtryck 
kontinuerligt. De allmänna trenderna mot hälsosammare alternativ, ökat intresse för vegan- 
och vegetarianlivsstilen samt bekvämlighet är till Frills fördel. Vi förväntar oss också att en 
växande trend som vi har förutspått, nämligen ett ökat fokus på tarmhälsa, kommer att bli en 
ytterligare framtida drivkraft för konsumenternas intresse för Frills och ADDs produkter. Den 
höga fibernivån som finns i våra produkter är balanserad för att ge den perfekta näringen för 
tarmfloran. 
 
Under de senaste 12 månaderna har Frill fokuserat på att bredda sina kanaler och 
koncentrerat sina investeringar i marknadsinsatser på de med högst avkastning. Detta innebär 
att hitta partners inom detaljhandeln som har ett hälsofokus och där Frills värdeerbjudande 
är i linje med deras egna mål. Exempel är vårdgivare, skolor, universitet eller företagscatering. 
 
Storbritannien har den mest avancerade näthandeln inom livsmedel globalt och Frills 
ställning har varit starkare än konkurrenternas. Vi förväntar oss att en potentiell hård Brexit 
kommer att påverka vår brittiska verksamhet och vi har vidtagit åtgärder för att mildra 
eventuella störningar. 
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I Sverige har Frill vuxit från ett fåtal butiker i Uppsala till en rad platser över hela landet, både 
online (mathem.se) och i nya kanaler som kaféer och sportarenor (Leo's lekland, 
Klättercentret). Varumärket ADD som vi förvärvade 2017 har haft tuff konkurrens inom sitt 
segment (protein), med intäktsbortfall. Vi har lanserat två nya koncept (ny funktionell 
produkt och Dough-Chi) för att repositionera varumärket och öka intäkterna. När detta har 
fullbordats kommer vi också sträva efter att utöka dess fotavtryck till nya regioner. 

OM MARKNADEN 2019 
Konkurrens 

En rad nya konkurrenter har kommit in på marknaderna. Deras produkter och budskap 
fokuserar på lågt kaloriinnehåll, att de är växtbaserade eller att de innehåller en viss ingrediens 
(t ex havremjölk eller avokado). Väletablerade aktörer såsom Breyer's och HaloTop har 
kommit in på den europeiska marknaden där Halo Top klarat sig bra, medan Breyer's tycks 
kämpa i motvind. Nästan alla etablerade aktörer erbjuder nu mjölkfria alternativ. Trots det har 
har Frills differentiering sammantaget inte förändrats. Frill fortsätter att vara det enda riktigt 
hälsosamma alternativet: Det är den enda växtbaserade produkten som inte har tillsatt socker 
eller sötningsmedel, har >10 gånger fibermängden jämfört med andra konkurrenter och är 
bland de med lägst kalorimängd. I förhållande till andra varumärken har Frill The Frozen 
Smoothie inte sett någon nedgång på grund av konkurrens och vår onlineförsäljning har vi sett 
en stark tillväxt. Varumärket ADD har dock utmanats sedan 2018 och de planerade 
nylanseringarna kommer att börja differentiera ADDs position på marknaden. 

Säsongsberoende försäljningssiffror 

Glass är en säsongsprodukt och klimatförhållanden (temperatur, sol och regn) har en 
betydande inverkan på försäljningen. Högre temperaturer och soliga dagar har en positiv 
inverkan på försäljningen, medan lägre temperaturer och nederbörd har en dämpande 
inverkan. Några grader varmare eller kallare temperaturer än genomsnittet kan ha 20-80% 
påverkan på försäljningen och försäljningen under en regnig dag kan vara 40-90% lägre än 
under en solig dag. Till exempel var temperaturen i Storbritannien i mars och april 2018 under 
genomsnittet och i 2019 var temperaturen över genomsnittet, vilket resulterade i 84% högre 
försäljning under perioden 2019. Däremot var temperaturerna från maj till juli 2018 betydligt 
högre än genomsnittet (och låg nederbörd), medan temperaturen i 2019 var genomsnittlig 
med hög nederbörd vilket resulterade i 36% lägre försäljning 2019.7 Likaså var temperaturen 
i Kalifornien under första halvåret 2019 betydligt lägre än 2018 (mer än 3oC i genomsnitt och 
11oC lägre i juni) och nederbörden 2019 var 2,7x högre än 2018, vilket resulterade i 20% lägre 
försäljning.8 Som ett exempel har HaloTop (ett varumärke med en stark position i Kalifornien) 
minskat sina intäkter med 34,2% från året innan i april 2019.9 
 

 
7 www.metoffice.gov.uk/ 
8 https://www.usclimatedata.com/climate 
9 Source IRI (Information Resources Inc), är ett USA-baserat forskningsföretag som arbetar med de flesta CPG-, 
detaljhandels- och hälso- och skönhetsföretag i Fortune 100. IRI har inget ekonomiskt intresse i Frill Holding AB. 
Som jämförelse var vädret i Stockholm, där Frill har huvuddelen av sin försäljning, nära 2oC lägre under 2019 än 
2018 och hade 3,8 gånger mer nederbörd och 73% fler regniga dagar under 2019 än 2018, se 
https://www.worldweatheronline.com/stockholm-weather-averages/stockholms-lan/se.aspx 
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PLANER 
Sammanfattningsvis, efter att ha analyserat Frills initiala lanseringar samt fått feedback från 
konsumenter återförsäljare, kommer följande justeringar och fokus att dominera Frills arbete 
framöver: 

1. Fokusera det befintliga sortimentet ytterligare på kanaler där Frill har ett unikt 
värdeförslag: hälsofokuserad bekvämlighet (t ex skolor, hälso- och sjukvård, kontor) 
och där marknadsföringskostnaderna kan hållas till ett minimum. 

2. Lansera produkter för en bredare massa, dvs öka sötman och förbättra krämigheten 
genom att tillsätta prebiotiskt sötningsmedel (xylitol). Detta har redan oberoende 
marknadstestats i Finland (co-branding med Leijos) och USA (Lindora Clinic). Frill 
kommer också att särskilja de nya produkterna från befintlig produktserie med 
avseende på förpackning: De nya får mer premiumkänsla och mer kraftfulla budskap 
om produktens värde. 

3. Fokusera mer på portionsformat för att ytterligare betona budskapet om att Frill utgör 
en del av det dagliga, livräddande, fiberintaget.  

 
Fiberbudskapet börjar också ta fart på grund av konsumentintresse, särskilt inom tarmhälsa, 
förebyggande av fetma/vikthantering och immunhälsa. Frills höga fiberinnehåll fortsätter vara 
differentierat på marknaden. Även om fiberns värde är intellektuellt och vetenskapligt 
fastställt, har det ännu inte blivit känslomässigt internaliserat av konsumenter, eftersom det 
finns få produkter med högt fiberinnehåll som är tilltalande och goda, där konsumenten 
värdesätter produktens höga fiberinnehåll. Fibermedvetenheten är för närvarande på den 
nivå som protein var för ett decennium sedan (d v s på väg att bli mainstream). Inom kost- och 
hälsoområdet har förståelsen för de stora fördelarna med fiber ökat, vilket innebär goda 
möjligheter att rekrytera ambassadörer. 

4. Positionera budskapet mer kraftfullt kring fiberintagets koppling till vikthantering, 
mag- och tarmhälsa och immunitet (till exempel publicerar Kaiser Permanente Frills 
informationsblad om fiberpåverkan på Coronavirus på deras intranät). 

5. Alla produkter ska synligt marknadsföra högt fiberinnehåll som en viktig del i 
differentieringen. Hittills har positioneringen varit att Frill är gott och dessutom 
hälsosamt. Den nya positioneringen kommer att vara att Frill är ett dagligt hjälpmedel 
för en hälsosam livsstil som förlänger ens liv. Bilden nedan visar det planerade fokuset 
i olika kanaler. 

6. Producera och publicera intressant information om fibrer (t ex skriva en bok om fibrer 
(för närvarande på gång tillsammans med förlaget Pavillion, UK), utöka antalet 
rekommendationer från hälsoprofiler (t ex stöd från prof. Colin Campbell, författare 
till bästsäljaren The China Study, Cornell University). 
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Tidigare riktades Frills strategi in på stora förpackningar som lanserades via traditionella 
återförsäljare, som i allmänhet föredrar just stora förpackningar. Konsumenter som inte är 
bekanta med Frill har dock en hög köpbarriär på grund av den högre prispunkt som en stor 
förpackning ligger på. Genom lansering i nya kanaler som skolor, kaféer etc. har det mindre 
formatet många fördelar, inklusive en lägre barriär för att pröva produkten (lägre prispunkt) 
och att den kan ätas upp på en gång. En annan fördel med ett mindre format följer av det mer 
proaktiva fokuset på fiber, en daglig dos kan lättare förpackas i ett mindre format. Frill 
utvärderar möjligheten att distribuera flerpack till både traditionella återförsäljare och 
nätåterförsäljare, vilket gör att konsumenterna skulle kunna köpa större volymer, men har 
möjlighet att testa flera olika smaker. Försäljningskanalerna har grupperats utifrån olika 
grunder: 
 

• Inriktning på transportsektorn, företagskontor och cobranding med ett välkänt 
varumärke har fördelen att konsumenterna mer engagerat kommer att ta till sig Frills 
budskap och nivån på marknadsföringsutgifterna är mycket låg. Dessa kanaler, särskilt 
kontor (och även varuautomater), är mycket beroende av möjligheten till distribution 
till dessa platser. I USA och Storbritannien är denna försäljningskanal bättre utvecklad 
än i Sverige och marginalerna är attraktiva. Trots det är detta ändå potentiellt attraktivt 
för Sverige eftersom det genererar god publicitet /marknadsföringsvärde även om 
marginalerna är låga. 

• Miljöer där människor trivs har betydande marknadsföringsvärde för Frill. Vanligtvis 
behöver de som driver sådana platser produkter som hjälper till att differentiera sin 
verksamhet och de är därför ofta villiga att marknadsföra produkten. Vissa av dessa 
miljöer kommer att kräva ett annat format (Napoli-förpackningar) där de kan skopa 
produkten innan de ger den till konsumenterna. Frill har möjlighet att producera dessa 
format. 

• Hälso- eller hälsofrämjande miljöer är avgörande för att Frill ska kunna förankra sina 
budskap om fibers påverkan på hälsan. Detta kommer också att hjälpa till att 
positionera Frill hos traditionella och hälsofokuserade återförsäljare, särskilt när 
försäljningen i de två ovanstående kanalerna växer. 
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• Egna varumärkessamarbeten kommer att drivas selektivt, men har fördelen att 
generera intäkter med låga kostnader. Frill har ett brett utbud av smaker och 
produkter (t ex havrebaserad) som kan användas. 

 

PRODUKTER OCH DIFFERENTIERING 

 
 
 

Alla Frills produkter differentieras med avseende på följande egenskaper: 
• Rika på fibrer. Fiberblandning från olika källor (frukt, grönsaker, spannmål, frön, nötter) 
• Inget tillsatt socker. Allt socker kommer från de hela frukterna 
• Höga halter av mikronäringsämnen tack vare  

- Solmogna råvaror med högre vitamininnehåll (och smak)  
- Fruset format som bevarar mikronäringsämnen och andra funktionella ingredienser (t 

ex., probiotika) 
• Lågt kaloriinnehåll och lågt fettinnehåll 
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STYRELSEN 

Mats Lindstrand, styrelseordförande  
Mats var tidigare Director & Global Practice Leader på McKinsey & Company. Han har arbetat med många globala 
företag i ett brett spektrum av områden inom strategi, operativa frågor och innovation. Efter att ha lämnat McKinsey 
2008 grundade Mats FRISQ AB och har arbetat som entreprenör och rådgivare för flera internationella Private Equity-
företag och har erfarenhet som medlem i flera styrelser. 
Utbildning: MSc KTH, Stockholm och MBA Columbia Business, School New York 
Optioner: Inga 
Aktieinnehav i Frill: 180 000 

 
 

Khosro Ezaz-Nikpay, VD och grundare 
Khosro var tidigare Senior Partner på McKinsey & Company i Storbritannien, Sverige och Tyskland, med en bred 
erfarenhet i olika branscher. Han har ett stort intresse för innovation och ledde McKinseys utvecklingsarbete kring 
innovation. Khosro är grundare av Zendegii Ltd. och Enjoin Partners Ltd., båda företagen fokuserar på nyskapande 
innovation och arbetar med private equity och hightechtjänster, FMCG och talangutveckling.  
Utbildning: Bachelor of Science från University of California i Berkeley och en PhD i kemi från Harvard University i 
Cambridge 
Optioner: Inga 
Aktieinnehav i Frill: 2 773 909 Aktier och 1 206 047 genom ett företag 

 

Peter Freedman 
Peter var tidigare Director och ledde Consumer Goods practice på McKinsey & Company och har arbetat i flera globalt 
ledande företag inom detaljhandel, FMCG samt hälso- och sjukvård i ett brett spektrum av områden rörande strategi, 
operativa frågor och innovation. Han är för närvarande VD för Consumer Goods Forum. CGF är en global organisation 
inom konsumentvaruindustrin som arbetar för att driva förändring genom samarbete mellan detaljhandlare och 
tillverkare i frågor som bl a rör klimatförändring, produktsäkerhet och hälsa. 
Utbildning: MBA Stanford GSB, MA Cambridge University 
Optioner: 110 000 
 Aktieinnehav i Frill: 91 367 aktier 

 

Jan Åström 

Jan har nära 40 års erfarenhet av globala och innovativa massa- och pappersföretag, konsumentvaror och 
konsumentförpackningar. Han har lett vändningar av lågpresterande företag och M&A och skapat värdeökning i 
börsnoterade företag. CEO för Ahlstrom Munksjö Oyj, SCA AB, Modo Paper AB. CEO för SCA Fine Paper och Head of SCA 
Packaging Munksund. För närvarande har Jan flera styrelseroller inkl. ordförande i BillerudKorsnäs AB. 
Utbildning: Master of Science in Chemical Engineering från Swedish Royal Institute of Technology, KTH 
Optioner: Inga 
Aktieinnehav i Frill: Inget 

 
 

Andrew McKinlay 
Andrew har lång erfarenhet I marknafsföring som Global Director of Marketing Operations hos Nokia, General manager 
på Saatchi och Saatchi, både i Europa och Asien. Han har också varit VD på McKinlay Brand Consulting; Icke-verkställande 
direktör Sift Digital; Icke-verkställande direktör Zendegii Retail: Partner Enjoin Partners, VD Clair Randall Consulting. 
Nyligen var Andrew VD för ett kreativt content-konsultbolag där han har bidrog till den globala tillväxten. Andrew är 
rådgivande kring marknadsföringsstrategi och implementering och företags kommunikation till globala FMCG-företag. 
För närvarande marknadschef och styrelseledamot i Avolites ltd. 
Utbildning: HND Business Studies and Finance, Guildford College of Technology 
Optioner: 110 000 
Aktieinnehav i Frill: 91,367 aktier.  

 

Anna Hällöv 
Anna har en lång och djup erfarenhet inom FMCG i Norden med erfarenhet av frysta varor. Hon har bland annat varit 
Marketing & Sales Manager på Unilever Ice Cream, Marketing Director på GB Glace, Head of Private Labels på COOP 
Sverige AB och Sales & Marketing Manager på Stensåkra Charkuteri och Deli AB. Anna är för närvarande 
Marknadsföringschef på Carlsberg Sverige. 
Utbildning: Master in International Business Administration, Linköpings universitet 
Optioner: 130 000 
Aktieinnehav i Frill: Inget 
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LEDNINGSGRUPPEN 

Malin Elinder (Managing Director Frill och Add Nordics) – Malin har en 

forskningsbakgrund inom biokemi och har tidigare arbetat med affärsutveckling och 
verksamhetschef på Beactica AB, ett Life Science-företag.  
Utbildning: Magisterexamen i Molekylärbiologi, PhD i Biokemi vid Uppsala Universitet 

Optioner: 130 000 
Aktieinnehav i Frill: Inget 
 

 
 
 
Stina Eriksson (Managing Director Frill UK) – Stina har bred erfarenhet inom försäljning och 

från fitnessbranschen. Hon har arbetat på IBM, Gartner and Consider Solutions ltd. samt som 
personlig tränare.  
Utbildning: Gartner Sales School och IBM Global Sales School  
Optioner: 90 000 
Aktieinnehav i Frill: Inget 
 

 
 
 
Jahanshah Jomehri (VD Frill USA) – Jahanshah är en seriell entreprenör med bakgrund 

som VD på Lovebirds Café and Bakery (retail-grupp fokuserad på uppköp av 
detaljhandelsbutiker, management och försäljning), Lovebirds Café and Bakery franchise-
utveckling. 
Utbildning: Bachelor in Chemistry, Ohio State University  
Optioner: 90 000 
Aktieinnehav i Frill: 120 605 aktier 
 

 
 
Jahansooz Jomehri (COO Frill US) - Jahansooz var medgrundare av kedjan Lovebirds Café 

and Bakery där han arbetade med finansiell förvaltning, operationellt arbete i restauranger och 
kafé-och bageriverksamhet, HR, produktutveckling, franchise-köp och management samt 
försäljning av caféer.  
Utbildning: Flygplansingenjör, Northrop-Rice Institute of Technology; B.S. Northrop University, 
Inglewood, California  
Optioner: 90 000 
Aktieinnehav i Frill: 241 209 aktier 

 
 
Karin Nilsson (Global CFO) - Karin är auktoriserad redovisningskonsult och har arbetat 

både på Ernst & Young samt på Öhrlings Coopers & Lybrand AB. Hon är grundare av Utsikten 
Redovisningskonsult AB och har erfarenhet av arbete med ett flertal noterade bolag.  
Utbildning: Ekonomiexamen från Lunds Universitet  
Optioner: Inga. 
Aktieinnehav i Frill: Inget 
 

 
 
 

 Khosro Ezaz-Nikpay (CEO Frill Holding AB) – Se information i avsnittet Styrelse 
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Förvaltningsberättelse

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 2 305 3 795 2 861 981
Rörelseresultat -17 040 -18 844 -21 007 -7 446
Årets resultat -17 852 -18 319 -22 901 -7 439
Resultat per aktie, SEK -0,7 -0,8 -1,1 -0,4
Balansomslutning 34 779 39 615 38 170 37 164
Soliditet 83% 87% 82% 91%
Antal anställda, årsmedeltal 12 17 16 6
Antal anställda, vid periodens slut 11 12 16 2

Frill Holding AB (Frill) är moderbolag i en koncern som marknadsför och säljer innovativa frysprodukter i 
hälsosegmentet. Den första produktlanseringen är en krämig glass baserad på frukt, bär och grönsaker, helt 
utan tillsatt socker, fett eller mejeriprodukter. Verksamhet bedrivs för närvarande i Storbritannien, USA och 
Sverige genom moderbolaget och de helägda dotterbolagen Zendegii Frill Ltd, Frill Inc. och Add Nutrition AB. 

Kaliforniens utbildningsdepartement har godkänt Frill som den enda glass som är tillräckligt hälsosam för att få 
serveras och säljas i skolor. Detta ger Frill en unik position för införsäljning till Kaliforniens skoldistrikt.

Marks & Spencer i UK utvärderade Frill i sina två flaggskeppsbutiker under våren och sommaren vilket 
resulterade i att Frill började i säljas i ytterligare 38 Marks & Spencer butiker.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North den 27 mars 2019. Att Frill noteras på Nasdaq First North ses 
som ett naturligt steg i bolagets utveckling. Det är en kvalitetsstämpel för investerare och affärspartners och 
underlättar vid personalrekrytering. I Frills ambition att involvera kunderna och göra dem till ambassadörer för 
varumärkena är möjligheten att vara aktieägare en viktig del. Noteringen ökar även likviditeten för bolagets 
aktieägare och förser bolaget med möjligheten att i framtiden strukturera upp transaktioner genom att använda 
de egna aktierna som ett betalningsmedel. 

Flerårsjämförelse, koncernen

Styrelsen och verkställande direktören för Frill Holding AB (publ), org nr 559026-8016, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31.

Verksamheten

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 
FÖR FRILL HOLDING AB (PUBL)
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2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 843 923 801 0
Rörelseresultat -5 877 -6 622 -6 004 -1 277
Årets resultat -10 057 -131 570 -5 214 -990
Balansomslutning 71 282 69 151 178 224 40 241
Soliditet 96% 95% 98% 99%

  
Definition av nyckeltal se not 39. 

Resultatutveckling

- Tillfälligt stopp av försäljning av Frill i USA till Lindora, eftersom en ny design för tillfället tas fram för bättre 
anpassning till Lindoras kunder.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 305 TSEK (3 795). Minskning i nettomsättningen kan huvudsakligen 
förklaras av;

Försäljningskostnaderna har minskat under året. Dessa kostnader är direkt relaterade till minskningen i 
nettoomsättningen. Den huvudsakliga delen av kostnaderna avser personal och marknadsföringsaktiviteter. 
Även administrationskostnaderna minskade under året. Den lägre kostnaden kan huvudsakligen förklaras av 
minskat antal anställda i ADD och Frill UK. ADD har även flyttat in i Frills lokaler i Uppsala, för att minska 
hyreskostnaden. Finansiella kostnader har ökat under året. Detta kan framförallt hänföras till den lånefacilitet 
om 18 MSEK som bolaget har erhållit under året. En avgift om 5% har betalats på beloppet. 

- Nedgång i försäljning av den proteinberikade ADD glassen. Konkurrensen inom segmentet har hårdnat. För 
att möta konkurrensen har nya smaker och produkter lanserats i slutet av året och ytterligare lanseringar 
kommer att ske under 2020. 

Kostnaden för sålda varor har minskat som en direkt följd av den minskade nettoomsättningen. Kostnaden för 
sålda varor avser inköp av ingredienser men även produktion, lagerhållning och transporter. Produkterna Frill 
och ADD tillverkas i Storbritannien och transporteras till lager i Sverige. I USA har Frill egna lokala tillverkare. 

Bolaget och koncernen är i behov av ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta verksamheten 
enligt önskad plan. Vid extra bolagsstämma den 18 maj 2020 beslutades om emission av högst 30 310 138 
B-aktier till emissionskursen 0,50 kr/aktie, totalt ca 15 mkr. Emissionen är genom avtal med externa 
investerare garanterad till ett belopp om 12 mkr. Garanterna har rätt att välja mellan 12 procent kontant i 
arvode eller 12 procent i aktier.

Likviditet och finansiering

Flerårsjämförelse, moderbolaget

Likvida medel vid årets slut uppgick till 5 148 tkr jämfört med 8 788 tkr vid ingången av året. Koncernens 
kortfristiga skulder uppgick vid årets slut till 4 953 tkr jämfört med 4 553 tkr vid ingången av året. Eget kapital på 
balansdagen uppgick till 29 001 tkr jämfört med 34 392 tkr vid ingången av året. Detta förklaras framförallt av att 
Frill under perioden finansierats genom en nyemission som tillfört Bolaget cirka 13 mkr under året samtidigt 
som Bolaget har redovisat en förlust under året som uppgick till cirka 18 mkr. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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Frill skriver avtal med lejos OY i Finland för distribution produkter i Finland och de Baltiska staterna. 
Förpackningen kommer att ha både Lejos och Frills logotyper, dvs ett co-branding samarbete.

Det finns riskfaktorer, inom eller utom bolagets kontroll, som negativt kan påverka bolagets framtida 
verksamhet. Exempel på sådana faktorer är marknadsrelaterade risker (konkurrens, varumärkets trovärdighet, 
marknadslagstiftning och IP-rättigheter etc.) och finansiella risker (valutaförändringar, kreditrisker och framtida 
finansieringsmöjligheter etc.), se not 4. Koncernens verksamhet är baserad på försäljning av hälsosamma 
livsmedel och en förutsättning för efterfrågan är ett fortsatt intresse hos kunderna för hälsosam mat. Det är 
bolagets bedömning att detta är en fortsatt växande marknad och att bolaget har kapacitet att vara 
anpassningsbart och att över tid kunna bemöta de olika riskfaktorerna. 

Väsentliga aktieägare med innehav över 10% är Khosro Ezaz-Nikpay och Venture Holding SARL SPF (ex 
Nordea Bank S.A. f.k.r).

I början av 2020 startade ett utbrott av COVID-19, ett virus som haft stor spridning över hela världen och 
som har resulterat i finansiell oro. Företag har påverkats genom att personal har uppmanats att arbeta 
hemifrån, affärer och restauranger har stängts ner etc. Frill har påverkats direkt av att marknadsföring 
genom sampling och demos och alla events har ställts in. Frill har till följd av detta identifierat en minskad 
orderingång under slutet av kvartalet. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera hur stor finansiell påverkan detta 
kommer att innebära för Frill under helåret 2020. Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska kostnader i 
detta osäkra läge, exempelvis har korttidsarbete införts, personal sagts upp samt att övrig kostnadsstruktur 
har setts över.

Frill börjar sälja sina produkter i livsmedelskedjan Brookshires i Texas. Brookshires har 110 butiker och 
fokuserar på hälsosam mat av hög kvalitet. 

Frill har som ambition att genom expansion etablera varumärket på den europeiska, amerikanska och asiatiska 
marknaden. Därefter är nästa steg att expandera varumärket och dess teknologi till andra attraktiva 
livsmedelssegment där hälsovärden är viktiga.

Ägarförhållanden

Förväntad framtida utveckling

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Frills finansiella mål är att nå positivt kassaflöde under 2021. Av emissionslikviden avser styrelsen nyttja 6 
mkr till löpande kostnader och resterande medel till marknadsföring och en intensifierad satsning på Frills 
reviderade produkt- och marknadsföringsstrategi som fokuserar på att justera sötman och utveckla 
anpassade portionsförpackningar i syfte att attrahera de bredare konsumentleden. För att uppnå det 
finansiella målet behöver koncernens försäljning under 2020 uppgå till minst 5 mkr för att sedan öka till 20 
mkr under 2021. Frill har under första tertialet reducerat antalet anställda från elva till åtta och genomfört 
kostnadsbesparingar vilket resulterat i en lägre burnrate, från cirka 1,6 mkr per månad i 2019 till i dagsläget 
0,7 mkr per månad. Styrelsens bedömning är att med kapitaltillskottet från emissionen har Frill tillräckliga 
medel för att bedriva verksamheten i minst 12 ytterligare månader. Break-even beräknas uppnås vid en run-
rate på cirka 20 mkr. 
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Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK)

överkursfond 214 722 808
balanserat resultat -137 773 650
årets resultat -10 057 264

66 891 894

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 66 891 894

66 891 894

Förslag till vinstdisposition 

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals 
svenska kronor där ej annat anges.
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Koncernens resultaträkning (Tkr) Not 2019 2018

5 2 305 3 795
8, 9 -1 976 -3 661

329 134

8, 9, 11 -8 540 -9 747
Administrationskostnader 8, 9, 10, 11 -8 363 -10 138
Övriga rörelseintäkter 7 121 1 534

12 -587 -627
Rörelseresultat -17 040 -18 844

13 423 520
9, 14 -1 222 -8

-17 839 -18 332

Inkomstskatt 15 -13 13
ÅRETS RESULTAT -17 852 -18 319

Rapport över koncernens totalresultat (Tkr) 2019 2018

Årets resultat -17 852 -18 319
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska dotterbolag -304 -634
ÅRETS TOTALRESULTAT -18 156 -18 953

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 30 -0,7 -0,8

Resultatet hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare. 

Nettoomsättning

Bruttoresultat

Övriga rörelsekostnader

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Finansiella intäkter

Kostnad för sålda varor och tjänster

Försäljningskostnader



19 (45)

Frill Holding AB (publ)
559026-8016

Koncernens balansräkning (Tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
16 25 001 25 001
17 145 353
18 190 0
15 0 13
21 13 13

Summa anläggningstillgångar 25 349 25 380

Omsättningstillgångar
3 184 3 427

Kundfordringar 22 390 353
488 1 571

21, 23 220 96
24 5 148 8 788

Summa omsättningstillgångar 9 430 14 235

SUMMA TILLGÅNGAR 34 779 39 615

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
25 1 516 1 299
26 94 726 82 178
27 -333 -29
28 -66 908 -49 056

Summa eget kapital 29 001 34 392

Långfristiga skulder
33 155 0
34 670 670

825 670

Kortfristiga skulder
33 40 0

1 250 1 408
45 67

1 531 1 469
35 2 087 1 609

4 953 4 553

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 779 39 615

Summa kortfristiga skulder

Balanserat resultat inklusive årets resultat

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Leasingskuld

Leasingskuld

Goodwill
Materiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

Omräkningsreserv

Andra långfristiga fordringar

Färdiga varor och handelsvaror

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet kapital

Nyttjanderättstillgångar
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Koncernens förändring i eget kapital (Tkr)

Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserv

Balanserat 
resultat 

inklusive årets 
resultat

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 1 januari 2018 1 037 60 425 605 -30 737 31 330

Totalresultat
Årets resultat -18 319 -18 319

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens -634 -634
Summa totalresultat -634 -18 319 -18 953

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 262 25 955 26 217
Emissionskostnader -4 202 -4 202
Summa transaktioner med aktieägare 262 21 753 0 22 015
Utgående balans 31 december 2018 1 299 82 178 -29 -49 056 34 392

Ingående balans 1 januari 2019 1 299 82 178 -29 -49 056 34 392

Totalresultat
Årets resultat -17 852 -17 852

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens -304 -304
Summa totalresultat -304 -17 852 -18 156

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 217 12 783 13 000
Emissionskostnader -235 -235
Summa transaktioner med aktieägare 217 12 548 0 12 765

Utgående balans 31 december 2019 1 516 94 726 -333 -66 908 29 001

Det egna kapitalet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) Not 2019 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -17 040 -18 844
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
   Avskrivningar 17 300 195
   Omräkningsdifferens -410 -713
   Relisationsresultat materiella anläggningstillgångar 12 141 0
Erhållen ränta m.m. 13 423 520
Erlagd ränta m.m. 14 -1 222 -8
Betald inkomstskatt 0 0

-17 808 -18 850

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 243 22
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 922 -804
Minskning(-)/ökning(+) av skulder 360 -1 481

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 283 -21 113

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 17 -49 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -49 0

Finansieringsverksamheten
Nyemission, netto 12 765 22 015
Upptagna lån 32 3 000 6 088
Amortering av lån 32 -3 000 -6 225
Amortering av leasingskuld 32 -147 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 618 21 878

Årets kassaflöde -3 714 765
Likvida medel vid årets början 8 788 7 976
Kursdifferenser i likvida medel 74 47

Likvida medel vid årets slut 24 5 148 8 788

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital
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Moderbolagets resultaträkning (Tkr) Not 2019 2018

5, 6 843 923
6, 8 -616 -804

227 119

8, 9, 11 -2 256 -2 577
8, 9, 10, 11 -4 049 -4 243

6, 7 254 201
12 -53 -122

Rörelseresultat -5 877 -6 622

 -3 732 -124 042
13 761 838
14 -1 209 0

Resultat efter finansiella poster -10 057 -129 826

15 0 -1 744
ÅRETS RESULTAT -10 057 -131 570

Nettoomsättning

Bruttoresultat

Administrationskostnader

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Kostnad för sålda varor och tjänster

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Resultat från andelar i koncernföretag

Årets resultat överensstämmer med summa totalresultat. 

Försäljningskostnader

Inkomstskatt
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Moderbolagets balansräkning (Tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
19 45 509 45 509
20 19 676 14 651

Summa anläggningstillgångar 65 185 60 160

Omsättningstillgångar

Varulager
571 505
571 505

Kortfristiga fordringar
22 54 157

625 311
106 330

23 171 54
956 852

Kassa och bank 24 4 570 7 634

Summa omsättningstillgångar 6 097 8 991

SUMMA TILLGÅNGAR 71 282 69 151

Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Färdiga varor och handelsvaror

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter



24 (45)

Frill Holding AB (publ)
559026-8016

Moderbolagets balansräkning (Tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

25 1 516 1 299
1 516 1 299

Fritt eget kapital 29
214 722 202 174

-137 773 -6 203
-10 057 -131 570
66 892 64 401

Summa eget kapital 68 408 65 700

Långfristiga skulder
34 670 670

670 670

Kortfristiga skulder
298 1 225
20 55
66 126

35 1 820 1 375
2 204 2 781

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 282 69 151

Aktiekapital 

Överkursfond

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Årets resultat
Balanserat resultat

Aktuella skatteskulder

Övriga långfristiga skulder
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Moderbolagets förändring i eget kapital (Tkr)

Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat 

inklusive 
årets 

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2018 1 037 180 421 -6 203 175 255

Totalresultat
Årets resultat -131 570 -131 570
Summa totalresultat -131 570 -131 570

Transaktioner med aktieägare  

Nyemission 262 25 955 26 217

Emissionskostnader -4 202 -4 202
Summa transaktioner med aktieägare 262 21 753 0 22 015

Utgående balans 31 december 2018 1 299 202 174 -137 773 65 700

Ingående balans 1 januari 2019 1 299 202 174 -137 773 65 700

Totalresultat
Årets resultat -10 057 -10 057
Summa totalresultat -10 057 -10 057

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 217 12 783 13 000

Emissionskostnader -235 -235
Summa transaktioner med aktieägare 217 12 548 0 12 765

Utgående balans 31 december 2019 1 516 214 722 -147 830 68 408
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Moderbolagets kassaflödesanalys (Tkr) 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5 877 -6 622
Erhållen ränta m.m. 13 761 838
Erlagd ränta m.m. -1 209 0
Betald inkomstskatt 0 0

-6 325 -5 784

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -66 110
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -104 -527
Minskning(-)/ökning(+) av skulder -577 482

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 072 -5 719

Investeringsverksamheten
Förändring finansiella anläggningstillgångar 20 -8 757 -12 957

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 757 -12 957

Finansieringsverksamheten
Nyemission, netto 12 765 22 015

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 765 22 015

Årets kassaflöde -3 064 3 339
Likvida medel vid årets början 7 634 4 295

Likvida medel vid årets slut 24 4 570 7 634

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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NOTER

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Avstämning operationella åtaganden IAS 17 jämfört med redovisad leasingskuld IFRS 16
Framtida minimileasingavgifter 2018-12-31 990
Avgår korttidsleasing -619
Effekt av nuvärdeberäkning -29
Redovisad nyttjanderätt i öppningsbalansräkningen 1 januari 2019 342

Koncernen
2018

Årets kostnad 1 329

Förfallotidpunkt:
Inom ett år 676
Senare än ett år men inom fem år 314
Senare än fem år 0

Summa 990

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr) som är 
moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta. Belopp redovisas i tusentals kronor (Tkr), om inte annat anges. Belopp 
inom parentes avser föregående års värde. 

Frill Holding AB (publ), är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559026-8016, med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till 
huvudkontoret är Salagatan 18A, 753 30 Uppsala. 

Förutsättningar vid upprättande av koncernens och moderbolagets finansiella rapporter

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i 
de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Vid övergångstidpunkten redovisas nyttjanderättstillgångar samt leasingskulder om 342 tkr. I och med att värdet på nyttjanderätterna och 
leasingskulden uppgår till samma belopp blir det ingen påverkan på eget kapital. Nyttjanderättstillgångarna är hänförliga till fryslager. 
Korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde har undantagits. Den vägda 
genomsnittliga marginella låneräntan som använts vid beräkningen uppgår till 5%. 

Frill Holding AB är moderbolag i en koncern som marknadsför och säljer innovativa frysprodukter i hälsosegmentet. Koncernen består av 
moderbolaget Frill Holding AB (publ) samt det tre helägda dotterbolagen Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd och Frill Inc. 

Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen den 19 maj 2020 för publicering och kommer att föreläggas årsstämman den 26 juni 
2020 för godkännande. 

Värderingsgrunder vid upprättande av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 

Nya eller ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Från och med den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16 Leasing. Frill har vid övergången till IFRS 16 använt den förenklade 
övergångsmetoden vilket innebär att jämförelsetalen inte omräknas. Istället har nyttjanderätter relaterade till leasade tillgångar värderats 
till ett belopp som motsvarar återstående leasingskuld per den 1 januari 2019. Den nya standarden innebär att leasingavtal där Frill är 
leasingtagare redovisas i balansräkningen som tillgång respektive skuld. Resultaträkningen påverkas genom avskrivning på tillgången 
samt räntekostnad på skulden istället för en operationell leasingkostnad. Med denna bakgrund förbättras rörelseresultatet jämfört med 
tidigare eftersom en del av leasingbetalningarna redovisas som räntekostnad inom finansnettot. Resultatmått såsom EBITDA, 
rörelseresultat och finansnetto har därmed påverkats från och med 1 januari 2019, liksom de tillhörande marginalmåtten. Frill har gjort 
bedömningen att påverkan ej är signifikant.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Övergången till IFRS 16 får även effekter på kassaflödet. I jämförelse med 2018 påverkas kassaflödet från den löpande verksamheten 
positivt i och med att avskrivningarna på nyttjanderättstillgångar återläggs som ej kassaflödespåverkande samtidigt som 
leasingbetalningarna redovisas som amortering av räntebärande skulder i kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Upplysning om leasingavgifter enligt 2018 års redovisningsprinciper, IAS 17. 
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Administrationskostnader avser övriga kostnader som inte är hänförliga till kostnaden för sålda varor eller försäljningskostnader. 
Administrationskostnader

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande 
inflytande. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget 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. Dotterbolagens 
finansiella rapporter redovisas i koncernredovisningen från och med den tidpunkt då bestämmande inflytande uppnås och fram till och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
inom tolv månader räknat från balansdagen. 

Kostnad för sålda varor och tjänster

Avtalstillgångar och avtalsskulder
Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar leder till fakturerade kundfordringar, ofakturerade kundfordringar 
(avtalstillgångar) samt förskott från kunder (avtalsskulder) i koncernens balansräkning. Ofakturerade kundfordringar redovisas i 
balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Betalningsvillkoren varierar från kontrakt till kontrakt och beror på vad som 
avtalats med kunden.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2019 och har inte tillämpats vid 
upprättandet av denna årsredovisning. De nya standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas inte att få någon väsentliga 
påverkan på koncernenes finansiella rapporter. 

Klassificering av tillgångar och skulder

Intäkter från avtal med kunder

Försäljning av varor
Koncernens intäkter genereras från försäljning av Frill The Frozen Smoothies och Add ice-cream via framförallt livsmedelsbutiker. Intäkter 
från avtal med kunder redovisas när prestationsåtagandet uppfyllts genom att en vara överförts till kunden. Åtagandet är fullgjort vid en 
specifik tidpunkt, vilken sammanfaller med leverans av varan till kund. Intäkterna redovisas netto med avdrag för mervärdeskatt, bonusar, 
returer och rabatter. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt 
värde på överlåtna tillgångar och skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som 
emitterats av koncernen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. I de fall köpeskillingen överstiger de identifierade 
förvärvade nettotillgångarna redovisas det överskjutande beloppet som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i rapport över totalresultat. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 
Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens 
principer.

Enligt IFRS 15 ska intäkter redovisas i samband med att kontrollen över en vara eller tjänst överförs till en kund. Att bestämma tidpunkten 
för överföring av kontroll – antingen vid en viss tidpunkt eller över tid – kräver bedömningar.

Koncernredovisningen är upprättad med utgångspunkt från den redovisningsmässiga förvärvaren och inte det legala dotterbolaget. Under 
2016 genomfördes ett omvänt förvärv, varav det förvärvade dotterbolaget Zendegii Ltd, blev den redovisningsmässiga förvärvaren. 

Försäljningskostnader omfattar kostnader direkt hänförliga till försäljningen av varor, frakt till kunderna, marknadsföring, ersättningar till 
säljarna, inkasso, kreditupplysningar etc. Koncernen marknadsför sina produkter genom att medverka vid olika event, butiksaktiviteter och 
andra handelsfrämjande åtgärder. 

Försäljningskostnader

Kostnaden för sålda varor innefattar inköp av råvaror och förnödenheter, produktion, transportkostnader och andra direkt hänförliga 
kostnader. Rabatter, kassarabatter, leverantörsbonusar och liknande poster har minskat kostnaden för sålda varor och tjänster.

Övriga intäkter
Övriga intäkter på koncernnivå avser huvudsakligen valutakursvinster vid omräkning av kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk 
valuta samt erhållet utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidraget, som är ett statligt bidrag, hänförs till dotterbolaget i UK. Övriga intäkter 
intäktsredovisas som regel vid mottagandet av betalning. På moderbolagsnivå ingår koncernintern uthyrning av personal i övriga 
rörelseintäkter. 
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Segmentsredovisning

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelningsintäkter och valutakursvinster. Ränteintäkter på finansiella 
instrument redovisas enligt effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Finansiella 
kostnader består av räntekostnader på upplåning,- leasingskuld,- och leverantörsskulder, valutakursförluster samt övriga finansiella 
kostnader (kostnad för lånefacilitet). Lånekostnader redovisas i resultatet med tillämpning av effektivräntemetoden. Valutakursvinster och 
valutakursförluster redovisas netto. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida kassaflöden under ett finansiellt 
instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde.

Koncernen omvärderar leasingskulden (och gör en motsvarande justering av den tillhörande nyttjanderätten) om: Leasingperioden har 
förändrats eller om det finns en förändring i bedömningen av en option att köpa den underliggande tillgången. I dessa fall omvärderas 
leasingskulden genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta.  
Leasingavgifterna förändras till följd av ändringar i ett index eller pris eller en förändring i de belopp som förväntas betalas ut enligt en 
restvärdesgaranti. I dessa fall omvärderas leasingskulden genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med den initiala 
diskonteringsräntan (såvida inte förändringarna i leasingavgifterna beror på en ändrad rörlig ränta, då används istället en ändrad 
diskonteringsränta). 

Leasing

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars 
rörelse regelbundet granskas av koncernens högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av resurser till 
segmentet och bedömning av dess resultat samt om vilket det finns fristående finansiell information. Koncernchefen är högste 
verkställande beslutsfattare. Koncernens försäljning sker inom Sverige, Storbritannien och USA. Produkterna är avsedda för samma 
användningsområde hos kunderna. Frill redovisar sin verksamhet som en rörelsegren eftersom det är butiksförsäljningen som en helhet 
som rapporteras till, och följs upp av, den högste verkställande beslutsfattaren.

Beräkning av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda 
genomsnittliga antal aktier utestående under perioden. 

Resultat per aktie

Koncernen har enbart så kallade avgiftsbestämda pensionsplaner. Vid avgiftsbestämda pensionsplaner är företagets skyldigheter 
begränsade till betalning av fasta avgifter. Frill har inga rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om fonden inte 
har tillräckliga medel att betala de ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller 
tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Frill avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Avgifterna redovisas som ersättningar till anställda när de förfaller 
till betalning.

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när företaget inte längre 
kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering.

Koncernen bedömer om ett avtal är eller innehåller ett leasingavtal vid avtalets början. Koncernen redovisar en nyttjanderätt och en 
motsvarande leasingskuld för samtliga leasingavtal i vilka koncernen är leasetagare. Detta gäller dock inte för korttidsleasingavtal 
(definierade som leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre) samt för leasingavtal där den underliggande 
tillgången har ett lågt värde. För dessa leasingavtal, redovisar koncernen leasingavgifter som en rörelsekostnad linjärt över 
leasingperioden, om ingen annan systematisk metod bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar från den underliggande tillgången 
konsumeras av leasetagaren.

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de leasingavgifter som inte erlagts vid inledningsdatumet, diskonterade med användning 
av leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte lätt kan fastställas, använder koncernen den marginella låneräntan. Den 
marginella låneräntan är den räntesats som en leasetagare skulle behöva betala för en finansiering genom lån under en motsvarande 
period, och med motsvarande säkerhet, för nyttjanderätten av en tillgång i en liknande ekonomisk miljö. 

Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av leasingskulden omfattar: fasta leasingavgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter) 
efter avdrag för eventuella förmåner, variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, belopp som förväntas betalas av 
leasetagaren för restvärdesgarantier, lösenpriset för en köpoption om leasetagaren är rimligt säker på att utnyttja en sådan möjlighet, och 
straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet.

Leasingskulden presenteras på egen rad i koncernens rapport över finansiell ställning och specificeras i not. Efter det första 
redovisningstillfället värderas leasingskulden genom att öka det redovisade värdet för att återspegla räntan på leasingskulden (genom 
användande av effektivräntemetoden) samt genom att minska det redovisade värdet för att återspegla erlagda leasingavgifter.
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IAS 17 - redovisningsprinciper 2018

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag 
då posterna omvärderas. Valutakursvinster och- förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster som 
hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -
förluster redovisas inom rörelseresultatet i resultaträkningen.

Inkomstskatt

Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och skulder, såsom aktier som värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen, redovisas i resultaträkningen som en del av verkligt värdevinster/-förluster. Omräkningsdifferenser för icke-monetära 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde, såsom aktier som klassificeras som finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde 
via övrigt totalresultat redovisas i övrigt totalresultat.

Koncernens totala skatt omfattar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande 
transaktioner redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det finns 
faktorer som övertygande talar för att det finns tillräckliga framtida skattemässiga överskott. 

•  tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;
•  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs 
utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och 
kostnader till transaktionsdagens kurs), och
•  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat

I koncernredovisningen redovisas valutakursdifferenser hänförliga till omräkningen av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet, 
tillsammans med valutakursdifferenser hänförliga till upplåning eller andra finansiella instrument som klassificerats som säkringsinstrument 
för sådana investeringar, i övrigt totalresultat. Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när 
utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Koncernredovisning
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:

Vid anskaffningstillfället redovisas nyttjanderätterna till värdet av motsvarande leasingskuld, erlagda leasingavgifter vid eller före 
inledningsdatumet samt eventuella initiala direkta utgifter. I efterföljande perioder värderas de till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Om koncernen ådrar sig förpliktelser för nedmontering och bortforsling av en leasad 
tillgång, återställande av den plats där den befinner sig eller återställande av den underliggande tillgången till det skick som föreskrivs i 
leasingavtalets villkor, redovisas en avsättning enligt IAS 37. Sådana avsättningar redovisas som en del av anskaffningsvärdet för 
nyttjanderätten, om inte dessa utgifter uppstår i samband med produktion av varor.

Avskrivning på nyttjanderätter sker över beräknad nyttjandeperiod eller över den avtalade leasingtiden, om den är kortare.  Avskrivningen 
påbörjas per inledningsdatumet för leasingavtalet. Nyttjanderättstillgångar presenteras tillsammans med materiella anläggningstillgångar 
på en egen rad i koncernens rapport över finansiell ställning och specificeras i not. Koncernen tillämpar IAS 36 Nedskrivningar för att 
avgöra om det föreligger ett nedskrivningsbehov för nyttjanderätten.

Klassificeringen av ett leasingavtal avgörs av i vilken omfattning de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av 
det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren eller leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det 
innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som operationellt om det inte innebär att dessa fördelar och risker i allt väsentligt överförs till 
leasetagaren. Koncernen har endast operationella leasingavtal vilket innebär att leasingavgiften redovisas som kostnad fördelat linjärt över 
leasingperioden.
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Goodwill

Inventarier 5 år 
Nyttjanderättstillgångar 2,25 år

Finansiella tillgångar

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar

Det redovisade värdet för materiella anläggningstillgångar tas bort ur balansräkningen vid utrangering, avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar förväntas av tillgången. Vinst eller förlust vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde (efter avdrag för direkta försäljningskostnader). Vinst eller förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspris samt utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången för att bringa den på 
plats och i skick för att användas. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperioder. Utvärdering av 
nyttjandeperioden sker kontinuerligt och beräknade nyttjandeperiod är följande:

Vid rörelseförvärv redovisas goodwill i rapport över finansiell ställning i de fall summan av överförd ersättning överstiger det verkliga värdet 
av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till relevant kassagenererande enhet, den skrivs inte av utan prövas för nedskrivningsbehov årligen, eller 
oftare om indikationer uppkommer som tyder på att tillgången i fråga har minskat i värde.

Materiella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde där syftet med innehavet är att 
erhålla kontraktsenliga kassaflöden. Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 

De redovisade värdena för koncernens tillgångar, testas vid varje rapportperiods slut för att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. 
Redovisat värde testas också när indikation om en värdenedgång har identifierats. En tillgång skrivs ned om redovisat värde överstiger 
dess återvinningsvärde, där återvinningsvärdet definieras som det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av  nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden som tillgången bedöms generera med en räntesats som återspeglar 
aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de kassagenererande enheternas specifika risker. En separat tillgång 
hänförs till den minsta kassagenererande enhet där oberoende kassaflöden kan fastställas. Nedskrivningar belastar resultatet. 
Nedskrivningar av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten. 

En finansiell tillgång eller del därav, tas bort från balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena upphör. En finansiell 
skuld eller del därav, tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Borttagande från balansräkningen 

Finansiella skulder
Koncernen har endast finansiella skulder som klassificeras och värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Redovisning sker inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader.

Företaget fastställer även vid varje rapporteringstillfälle om det finns indikationer på att en tidigare nedskrivning av en tillgång, förutom 
goodwill, helt eller delvis inte längre är motiverad. En reversering av nedskrivningen görs endast i den utsträckning som tillgångens 
redovisade värde inte överstiger vad företaget skulle ha redovisat (efter avskrivningen) om företaget inte hade gjort några nedskrivningar 
för tillgången. Återföringar av nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

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. Finansiella fordringar och skulder med kort löptid redovisas till nominellt värde utan diskontering.

Vid anskaffning av finansiella tillgångar redovisas förväntade kreditförluster löpande under innehavstiden, normalt med beaktande av 
kreditförlustrisk inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditrisken ökat väsentligt reserveras för de kreditförluster som förväntas 
inträffa under hela tillgångens löptid. Utifrån historiska data gällande betalningsmönster och betalningsförmåga hos motparten bedöms de 
förväntade kreditförlusterna vara begränsade.

Finansiella instrument

Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens kontrakterade 
kassaflöden samt karaktären på tillgången. De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande kategorier: finansiella tillgångar 
som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat samt finansiella 
tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Redovisning sker inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader.
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Varulager

Klassificering och uppställningsformer

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9 förutom vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet av kundfordringar, avtalstillgångar och övriga 
fordringar där samma principer för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering tillämpas som i koncernen. I moderbolaget värderas 
finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar och finansiella omsättningstillgångar till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader.

Finansiella instrument

I moderbolaget redovisas aktier i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Prövning av värdet av 
andelarna görs när det finns indikation på att värdet minskat. Förvärvsrelaterade utgifter ingår som en del i anskaffningsvärdet. Erhållen 
utdelning redovisas i resultaträkningen. 

Bolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden. Aktieägartillskott förs direkt mot 
eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 

Leasing

Moderbolaget tillämpar undantaget gällande tilllämpningen av IFRS 16, Leasing, vilket innebär att samtliga leasing redovisas som kostnad 
linjärt över leasingperioden. 

Aktieägartillskott

Eget kapital
Transaktionskostnader som är direkt hänförbara till emission av nya stamaktier eller optioner redovisas i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden. 

Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset efter avdrag för leverantörsrabatter hänförliga till artiklar i varulager. Utöver inköpspriset 
inräknas i anskaffningsvärdet även andra direkta kostnader för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. Anskaffningsvärdet 
beräknas genom tillämpning av först in först ut-principen (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet motsvarar det förväntade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten med avdrag för försäljningskostnader. I varulagret inräknas endast kuranta varor.

Kassaflödesanalys

Likvida medel

Nedskrivningsprövning
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar 
koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela 
kundfordringens livslängd.

Bolaget har teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, se not 30. Teckningsoptioner 
förvärvas mot vederlag motsvarande dess verkliga värde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptioner

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller 
utbetalningar.

Eventualförpliktelse

Andelar i koncernföretag

Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden för noterade företag tillämpas. Tillämpningen av RFR 2 innebär att 
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen 
anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. Skillnaderna mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper 
framgår nedan.

Moderbolagets resultat- och balansräkning är uppställd 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, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik. 

Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till 
kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre 
månader från tidpunkten för förvärvet. På grund av att bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde 
av nominellt belopp.

Moderbolagets redovisningsprinciper

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas av 
en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisats som en skuld eller avsättning på grund av att 
det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 
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Not 3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

 
Not 4 Finansiella risker och finansiella instrument

Likviditetsrisk

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leasingskulder 40 120 40 0 200
Leverantörsskulder 1 250 0 0 0 1 250
Övriga skulder 1 531 0 670 0 2 201

Summa 2 821 120 710 0 3 651

Frills möjlighet att tillfredsställa eventuella framtida kapitalbehov är beroende av bl.a. bolagets försäljningsutveckling samt förutsättningar 
att kunna uppta lånefinansiering och det allmänna marknadsläget för kapitaltillskott. 

Goodwill

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör uppskattningar och antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa uppskattningar 
och antaganden grundas på tidigare erfarenheter och på ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden verkar rimliga. 
Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och antaganden. Uppskattningarna och antagandena ses över kontinuerligt för att 
identifiera faktorer som kan påverka det initiala antagandet. Ändring av uppskattningarna redovisas i den period ändringen inträffade. De 
områden som innefattar en hög grad av bedömning och som är av väsentlig betydelse för koncernen anges nedan. 

Kreditrisk

Ansvaret för att utforma koncernens finansiering och finansiell riskhantering åligger styrelsen och verkställs av ekonomichefen. Riskerna 
utvärderas årligen i samband med budgetarbetet samt löpande under året vid behov. Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika 
finansiella risker såsom kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och ränterisk. Den övergripande målsättningen är att minimera negativa 
effekter på koncernens resultat och att hantera dessa risker på ett kostnadseffektivt sätt. 

De mest väsentliga anläggningstillgångarna där nedskrivningsprövning bedöms kritiskt anses vara goodwill. Det beräknade 
återvinningsvärdet för identifierade kassagenererande enheter bygger på ett antal bedömningar och uppskattningar baserat på ledningens 
bästa bedömning. Förändringar av dessa skulle kunna resultera i väsentlig effekt på återvinningsvärdet. De mest väsentliga antagandena 
framgår av not 16.

Moderbolaget har genomfört en nedskrivningsprövning av innehavens nuvärde utifrån företagsledningens bästa uppskattning av framtida 
diskonterade kassaflöden. Företagsledningen gör utifrån detta bedömningen att de inte föreligger skäl till ytterligare nedskrivning av det 
bokförda värdet. De kassaflöden som diskonteras för nedskrivningsprövning är hämtade från prognoser med antagande om att tillräcklig 
finansiering kan säkerställas för att långsiktigt kunna fortsätta verksamheten. Värderingsmodellen diskonteras med WACC 13%.

Efter räkenskapsårets slut beslutades om emission av högst 30 310 138 B-aktier till emissionskursen 0,50 kr/aktie, totalt ca 15 mkr. 
Emissionen är genom avtal med externa investerare garanterad till ett belopp om 12 mkr. 

Kreditrisk är risken för att de parter som koncernen har en fordran på inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka koncernen 
en finansiell förlust. Bolaget använder sig inte av någon oberoende värderare för att göra en bedömning av kundens kreditvärdighet, utan 
istället används finansiell information, historiska erfarenheter samt andra faktorer. Kreditrisken i kundfordringar är relativt sett begränsad 
med hänsyn till att koncernens kundbas är spridd och främst består av dagligvarukedjorna. Bolagets kreditrisk bedöms sammantaget som 
låg.

Likviditetsrisk innebär risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras genom 
upplåning av likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. En snabb expansion och offensiva satsningar innebär 
ökade kostnader för bolaget. Förseningar i utvecklingen av bolagets produktutbud kan innebära försämringar av bolagets rörelseresultat 
och det kan inte med säkerhet sägas huruvida bolaget kan generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Bolaget 
kan i framtiden behöva attrahera nytt externt kapital till villkor som (vid tidpunkten för kapitalanskaffningen) inte är fördelaktiga för befintliga 
aktieägare med hänsyn tagen till utspädning. Alternativt kan finansiering ske genom upptagande av lån, vilka kan innebära villkor som 
begränsar bolagets användande av kapital i verksamheten. Om bolaget misslyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det 
medföra en väsentlig negativ effekt på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Per balansdagen uppgår koncernens likvida medel till 5 148 Tkr. Bolaget har under året genomfört en nyemission som tillförde bolaget 12 
548 Tkr netto efter emissionskostnader. Zendegii Ltd. har ställt ut en kortfristig limit (6 mån) avseende utlåning upp till 4 MSEK till Frill 
Holding AB. Lånemöjligheten har inte utnyttjats under året. 

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar för finansiella skulder: 

Koncernen 2019-12-31

Aktier i dotterbolag
Frill Holding AB har tillskjutit aktieägartillskott till Zendegii Frill Ltd och Add Nutrition AB uppgående till ett belopp om 3,7 mkr i syfte att 
täcka upp löpande underskott i bolagen. Styrelsens uppfattning är att de lämnade tillskotten i sig inte ökar värdet på aktier i dotterbolag då 
de lämnats för förlusttäckning, varför styrelsen beslutat att värdet för dessa tillskott ska skrivas ned. Nedskrivningen påverkar inte 
koncernens resultat och ställning då dotterbolagens resultat redovisas löpande i koncernresultatet. Nedskrivningarna är inte en effekt av 
en minskad tilltro till framtidsutsikterna för dotterbolagens verksamhet.
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Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leverantörsskulder 1 408 0 0 0 1 408
Övriga skulder 1 469 0 670 0 2 139
Summa 2 877 0 670 0 3 547

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leverantörsskulder 298 0 0 0 298
Övriga skulder 66 0 670 0 736

Summa 364 0 670 0 1 034

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leverantörsskulder 1 225 0 0 0 1 225
Övriga skulder 126 0 670 0 796

Summa 1 351 0 670 0 2 021

Valutarisk

  
Ränterisk

Kapitalrisk

Finansiella instrument per kategori

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde
Andra långfristiga fordringar 13 13 0 0
Kundfordringar 390 353 54 157
Fordringar hos koncernföretag 0 0 19 676 14 651
Övriga fordringar 488 1 571 106 330
Upplupna intäkter (avtalsintäkter) 0 0 48 0
Likvida medel 5 148 8 788 4 570 7 634

Summa 6 039 10 725 24 454 22 772

Koncernen Moderföretaget

Koncernen är ännu i en uppstartsfas, varför det viktigaste målet med hanteringen av kapitalrisken är att säkerställa att tillräckligt med 
likvida medel finns tillgängliga för fortsatta investeringar. Koncernen bedömer kapitalet på basis av nettoskuld, upplåning minskat med 
likvida medel, se vidare not 31.

Styrelsen i bolaget övervakar koncernens kapitalstruktur och finansförvaltning, beslutar om ärenden som rör förvärv, investeringar och 
finansiering och övervakar löpande koncernens exponering mot finansiella risker. Koncernens mål för förvaltning av kapital är att 
säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att generera skälig avkastning till aktieägare och nytta till övriga 
intressenter. Varken moderbolaget eller dotterbolaget står under externa kapitalkrav. Koncernens nuvarande policy är att inte lämna någon 
utdelning. Först när företaget når en långsiktig lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägare kunna ske. 

Ränterisk är risken för att förändring i marknadsräntor påverkar resultat och kassaflöde. Koncernen har vid årets utgång inga långfristiga 
utestående skulder till banker eller andra kreditinsitut utan verksamheten finansieras genom eget kapital. 

Valutakursrisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden varierar på grund av förändringar i utländska valutakurser. Denna 
exponering uppstår vid inköp/försäljningar i främmande valuta. I och med att förfallotiden på kundfordringar och leverantörsskulder är kort 
medför detta att kursrisken i kommersiella flöden är begränsad. 

Koncernen påverkas även av valutarisker vid omräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag till svenska kronor samt vid 
koncernintern finansiering. Omräkning av de utländska verksamheternas nettotillgångar sker från GBP och USD till svenska kronor. För 
2019 har omräkningen av de utländska dotterbolagen påverkat koncernens egna kapital med -304 (-634) Tkr. Det är framförallt 
kursförändringen i USD som påverkar omräkningsdifferensens storlek. En förändring i valutakurser med 5 procent påverkar koncernens 
resultat och skulle ge en effekt på omsättningen med +/- 49 (+/- 64) Tkr och årets totalresultat för koncernen med +/- 480 (+/- 612) Tkr. 

Koncernen 2018-12-31

Moderbolaget 2019-12-31

Moderbolaget 2018-12-31
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Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde
Övriga långfristiga skulder 670 670 670 670
Leverantörsskulder 1 250 1 408 298 1 225
Övriga skulder 1 531 1 469 66 126

Summa 3 451 3 547 1 034 2 021

Upplysning om verkligt värde
För finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena vara en god approximation av de verkliga värdena till följd 
av att löptiden och/eller räntebindningen är kort vilket innebär att en diskontering baserat på gällande marknadsförutsättningar inte bedöms 
leda till någon väsentlig effekt.

Övriga långfristiga skulder är skuld till närstående bolag och lånet löper tillsvidare. 

Bolaget har även finansiella skulder i form av leasingskulder uppgående tilll 155 tkr per den 31 december 2019 vilka värderas enligt IFRS 
16.
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Not 5 Intäkternas fördelning
Koncernen Moderföretaget

Nettoomsättning per varumärke 2019 2018 2019 2018
Frill The Frozen Smoothie 1 796 2 196 843 923
Add ice-cream 509 1 599 0 0
Summa 2 305 3 795 843 923

Ingen kund står för mer än 10% av omsättningen. 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 7 Övrig rörelseintäkt

Koncernen Moderföretaget
2019 2018 2019 2018

Valutakursvinster 0 3 0 0
Utvecklingsbidrag (R&D) 111 1 529 0 0
Övrigt 10 2 254 201

Summa 121 1 534 254 201

Not 8 Rörelsens kostnader

Koncernen Moderföretaget
2019 2018 2019 2018

Kostnad för sålda varor och tjänster
Varukostnad 731 2 366 370 534
Avskrivningar 152 0 0 0
Övrigt 1 093 1 295 246 270

Summa 1 976 3 661 616 804

Försäljningskostnader
Personalkostnad 3 529 4 345 1 552 1 619
Avskrivningar 61 84 0 0
Övrigt 4 950 5 318 704 958

Summa 8 540 9 747 2 256 2 577

Administrationskostnader
Personalkostnad 4 601 5 565 2 327 2 428
Avskrivningar 86 111 0 0
Övrigt 3 676 4 462 1 722 1 815

Summa 8 363 10 138 4 049 4 243

Not 9 Leasingavtal

Resultateffekter av IFRS 16
Belopp redovisade i resultaträkningen
Avskrivning av nyttjanderätter 152
Räntekostnader leasingskulder 13
Kostnader hänförliga till variabla leasingavgifter som inte
inkluderas i värderingen av leasingskulden 0
Kostnader hänförliga till leasingavtal av mindre värde 0
Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal 958

Summa 1 123

Transaktioner mellan koncernföretag har skett på marknadsmässiga villkor och har eliminerats i koncernen. Moderbolaget har fakturerat andra 
koncernföretag 260 (201) Tkr, varav 244 (201)Tkr ingår i övriga rörelseintäkter. Moderbolaget har haft inköp från dotterbolag uppgående till 737 
(685) Tkr, hänförligt till varuinköp från dotterbolaget Zendegii Frill Ltd. 

Fram till och med 1 januari 2019 var koncernen leasetagare genom operationella leasingavtal. I och med övergången till IFRS 16 redovisas alla 
leasingavtal i balansräkningen, förutom kortidsleasing och leasing av mindre värde. Per bokslutsdatum har koncernen hyresavtal avseende fryslager 
som redovisas som finansiell leasing. Leasingavtalen är skrivna för en fast period om 2 år, som förlängs med ytterligare 2 år om inte uppsägning 
sker senast tre månader före avtalsperiodens slut. Korttidsleasingavtal avser kostnader för kontorslokaler, förråd och frysar. Bolaget har inga 
leasingavtal med lågt värde. 
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Not 10 Upplysning om ersättning till revisorn

Koncernen Moderföretaget
2019 2018 2019 2018

PWC
Revisionsuppdrag 217 0 217 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 115 0 115 0
Övriga tjänster 0 55 0 55

Mazars Set Revisionsbyrå
Revisionsuppdrag 0 215 0 215
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 120 0 120

Summa 332 390 332 390

Antal Varav Antal Varav 
Medeltalet anställda anställda antal män anställda antal män
Moderbolaget 4 2 5 2

4 2 5 2

Dotterbolagen

Sverige 2 1 3 2
Storbritannien 3 1 7 2
USA 2 2 2 2

7 4 12 6

Totalt i koncernen 11 6 17 8

Koncernen Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

6 6 6 6
Varav kvinnor 1 1 1 1

6 6 3 3
3 3 2 2

Koncernen Moderföretaget
2019 2018 2019 2018

450 413 450 413
Andra ledande befattningshavare 3 182 3 590 806 976

3 026 4 345 1 662 1 774

Summa 6 658 8 348 2 918 3 163

Ersättning till styrelsen, VD och Grundlön/ Pensions- Övriga
ledande befattningshavare - 2019 styrelsearvode kostnad ersättningar Summa

Styrelsens ordförande
Mats Lindstrand 150 0 0 150

Styrelseledamöter
Peter Freedman 75 0 0 75
Anna Hällöv 75 0 0 75
Andrew McKinley 75 0 0 75
Jan Åström 75 0 0 75

VD/koncernchef
Khosro Ezaz-Nikpay 0 0 0 0

Övriga ledande befattningshavare (5 st) 2 924 115 258 3 297

Summa 3 374 115 258 3 747

Löner och styrelsearvode

Övriga anställda

Styrelsen och verkställande direktören

2018

Not 11 Anställda och personalkostnad

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter.

2019

Andra personer i företagets ledning inkl. VD

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Styrelseledamöter

Varav kvinnor
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Ersättning till styrelsen, VD och Grundlön/ Pensions- Övriga
ledande befattningshavare - 2018 styrelsearvode kostnad ersättningar Summa

Styrelsens ordförande
Mats Lindstrand 150 0 0 150

Styrelseledamöter
Peter Freedman 75 0 0 75
Anna Hällöv 75 0 0 75
Andrew McKinley 75 0 0 75
Jan Åström 38 0 0 38

VD/koncernchef
Khosro Ezaz-Nikpay 0 0 0 0

Övriga ledande befattningshavare (5 st) 3 223 68 367 3 658

Summa 3 636 68 367 4 071

2019 2018 2019 2018

0 0 0 0
271 300 192 229

1 353 1 606 901 947

Summa 1 624 1 906 1 093 1 176

Pensionsförpliktelser

Teckningsoptioner

Not 12 Övriga rörelsekostnader

2019 2018 2019 2018

Valutakursförluster -33 -25 -25 -4
Realisationsresultat försäljning/utrangering inventarier -141 0 0 0
Produktutveckling -118 -602 -28 -118
Övrigt -295 0 0 0

Summa -587 -627 -53 -122

Not 13 Finansiella intäkter

2019 2018 2019 2018
Ränteintäkter 0 1 0 0
Ränteintäkter, koncernföretag 0 0 334 319
Valutakursdifferenser 423 519 427 519

Summa 423 520 761 838

Not 14 Finansiella kostnader

2019 2018 2019 2018
Räntekostnader -309 -8 -309 0
Räntekostnader på leasingskulder -13 0 0 0
Övriga finansiella kostnader (kostnad för lånefacilitet) -900 0 -900 0

Summa -1 222 -8 -1 209 0

       Koncernen

      Moderföretaget

      Moderföretaget

Sociala kostnader
Avgiftsbestämda pensionskostnader för styrelsen/VD

Bolaget har teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, se not 30.

Bolaget har inga pensionsförpliktelser varken till nuvarande eller tidigare styrelse eller verkställande direktören.

     Koncernen     Moderföretaget

       Koncernen

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Det finns inget kontrakterat avgångsvederlag till 
verkställande direktören. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. 

Avtal om avgångsvederlag

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Avgiftsbestämda pensionskostnader för övriga anställda
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Not 15 Skatt 

Koncernen
2019 2018 2019 2018

Uppskjuten skatt -13 13 0 -1 744
Redovisad skatt -13 13 0 -1 744

Skillnad mellan skatt enligt gällande skattesats och redovisad skattekostnad redovisas i tabellen nedan. 

Koncernen
2019 2018 2019 2018

Redovisat resultat före skatt -17 839 -18 332 -10 057 -129 826

Skatt beräknad enligt svensk skattesats 21,4 (22 %) 3 818 4 033 2 152 28 562
Skatteeffekt av:
Avvikande skattesats i utländska dotterbolag 491 570 0 0

-9 -38 -806 -27 298
Ej avdragsgilla förvärvskostnader 0 0 0 0
Skatteeffekt på avdragsgilla kostnader som 
redovisas direkt mot eget kapital 50 0 50 0
Förändring uppskjuten skatt 0 13 0 -1 744

motsvarande aktivering -4 363 -4 565 -1 396 -1 264

Redovisad skatt -13 13 0 -1 744

Förändring av uppskjuten skatt i underskottsavdrag redovisas i tabellen nedan. 

Redovisas i
Koncernen 2019-01-01 årets resultat 2019-12-31
Internvinster i lager 13 -13 0
Summa 13 -13 0

Redovisas i
Koncernen 2018-01-01 årets resultat 2018-12-31
Underskottsavdrag 0 13 13
Summa 0 13 13

Redovisas i
Moderbolaget 2018-01-01 årets resultat 2018-12-31
Underskottsavdrag 1 744 -1 744 0
Summa 1 744 -1 744 0

Not 16 Goodwill

Koncernen
Goodwill hänförligt till förvärv av ADD Nutrition AB 2019-12-31 2018-12-31
Ingående redovisat värde 25 001 25 001

Utgående redovisat värde 25 001 25 001

En känslighetsanalys med avseende på diskonteringsräntan och tillväxtantagandena har gjorts. Koncernledningen bedömer att rimliga förändringar i 
dessa variabler (antaganden) i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde 
som är lägre än det redovisade värdet. Vid antagande om att diskonteringsräntan höjs från 13% till 15,8% för ADD Nutrition återspeglas fortfarande 
nyttjandevärdet av det bokförda värdet. Vid antagande om att tillväxttakten minskas med 13% återspeglas fortfarande nyttjandevärdet av det 
bokförda värdet. Om ytterligare höjningar görs av diskonteringsräntan eller sänkningar sker av tillväxttakten, kommer det bokförda värdet att 
överstiga nyttjandevärdet, vilket resulterar i att nedskrivning behöver ske av goodwillvärdet. 

Ej avdragsgilla kostnader 

Ökning av underskottsavdrag innevarande år utan 

Koncernen genererar förluster och företagsledningen kan inte bedöma när i tiden dessa skattemässiga underskottsavdrag kan komma att utnyttjas. 
Skattemässiga underskottsavdrag i koncernen uppgår per den 31 december 2019 till 64 512 (44 059) Tkr. För moderbolaget uppgår skattemässiga 
underskottsavdrag per den 31 december 2019 till 24 398 (13 671) Tkr. 

   Moderföretaget

   Moderföretaget

Bedömning av värdet av koncernens goodwillpost sker uteslutande utifrån de kassagenererande enheternas nyttjandevärde där antaganden om 
framtida tillväxt och rörelsemarginaler är viktiga variabler. Nyttjandevärdet bygger på de kassaflöden efter skatt som bedöms genereras under 
enheternas återstående livslängd med antagande om evig livslängd. Beräkningen av värdet på Frills kassagenererande enheter baseras på 
ledningens kassaflödesprognoser för en femårsperiod. Därefter baseras kassaflödena på antagande om en årlig tillväxt om 2 procent (2). De 
prognostiserade kassaflödena har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta om 13 procent (12,3) före skatt. Diskonteringsräntan motsvarar 
Frills bedömda genomsnittliga kapitalkostnad, det vill säga den vägda summan av avkastningskrav på eget kapital och kostnaden för externt 
upplånat kapital. Med en diskonteringsfaktor om 13 procent överstiger nyttjandevärdena redovisat värde. Således föreligger inget 
nedskrivningsbehov per 2019-12-31. 
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Not 17 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 762 719 0 0
Inköp 49 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar -230 0 0 0
Omräkningsdifferens 44 43 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 625 762 0 0
Ingående avskrivningar -409 -204 0 0
Försäljningar/utrangeringar 89 0 0 0
Omräkningsdifferens -12 -10 0 0
Årets avskrivningar -148 -195 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -480 -409 0 0

Utgående redovisat värde 145 353 0 0

Materiella anläggningstillgångar fördelade per land:
Storbritannien 1 82 0 0
USA 144 271 0 0

Utgående redovisat värde 145 353 0 0

Not 18 Nyttjanderättstillgångar

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Nyttjanderätter per 190101, övergång till IFRS16 342 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 342 0 0 0

Ingående avskrivningar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -152 0 0 0
Redovisat värde 190 0 0 0

Not 19 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 169 551 163 545
Förvärv 0 0
Lämnade aktieägartillskott 3 732 6 006
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 173 283 169 551
Ingående nedskrivningar -124 042 0
Årets nedskrivningar -3 732 -124 042
Utgående ackumulerade nedskrivningar -127 774 -124 042

Utgående redovisat värde 45 509 45 509

 

Företag 2019-12-31 2018-12-31
Frill Inc 9 9
Zendegii Frill Ltd 25 000 25 000
Add Nutrition AB 20 500 20 500

Utgående redovisat värde 45 509 45 509

Företag Kapital-andel Antal andelar Org. Nr Säte
Frill Inc 100% 1 000 81-3803658 Pasadena

Kalifornien
Zendegii Frill Ltd 100% 1 013 000 000 08953167 London,

Storbritannien
Add Nutrition AB 100% 1 333 559006-0256 Stockholm

Not 20 Fordringar hos koncernföretag
Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 14 651 7 700
Utlåning 8 757 12 957
Aktieägartillskott -3 732 -6 006
Utgående redovisat värde 19 676 14 651

     Koncernen       Moderföretaget

Moderföretaget
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Not 21 Andra långfristiga fordringar
Koncernen Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 13 13 0 0
Utgående redovisat värde 13 13 0 0

Not 22 Kundfordringar och Avtalstillgångar

Koncernen Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar brutto 486 418 54 157
Reservering för osäkra kundfordringar -96 -65 0 0
Upplupna intäkter (avtalstillgångar) 0 0 48 0

Summa 390 353 102 157

Löptidsanalys över ej nedskrivna Koncernen Moderföretaget
kundfordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ej förfallet 39 83 49 62
1-30 dagar 219 193 53 91
31-90 dagar 116 40 0 0
91-180 dagar 1 34 0 4
Över 181 dagar 15 3 0 0

Summa 390 353 102 157

Koncernen Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående värde 65 0 0 0
Ökning av förlustreserven, förändringen redovisad i 
resultaträkningen 35 65 0 0
Under året bortskrivna kundfordringar 0 0 0 0
Återföring av ej utnyttjat belopp 0 0 0 0

Utgående värde 100 65 0 0

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror 140 81 43 39
Upplupna intäkter (avtalstillgångar) 0 0 48 0
Övriga poster 80 15 80 15
Summa 220 96 171 54

Not 24 Likvida medel
Koncernen Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Bankmedel 5 148 8 788 4 570 7 634

Summa 5 148 8 788 4 570 7 634

Not 25 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan:

Ändring aktier Ökning 
aktiekapital 

SEK

Totalt antal 
aktier

Totalt 
aktiekapital 

SEK

Kvotvärde SEK

Nybildning - 2015 50 000 50 000 50 000 50 000 1,00
Aktiesplit - 2015 950 000 50 000 1 000 000 50 000 0,05
Nyemission - 2016 1 600 000 80 000 2 600 000 130 000 0,05
Nyemission - 2016 4 000 000 200 000 6 600 000 330 000 0,05
Apportemission - 2016 13 400 000 670 000 20 000 000 1 000 000 0,05
Apportemission - 2017 14 133 335 706 667 34 133 335 1 706 667 0,05
Indragning av aktier - 2017 -13 400 000 -670 000 20 733 335 1 036 667 0,05
Nyemission - 2018 5 243 470 262 174 25 976 805 1 298 841 0,05
Nyemission - 2019 4 333 333 216 666 30 310 138 1 515 507 0,05

Efter genomförd nyemission och erläggande av köpeskillingen kommer FRISQ att ha 16 926 346 utestående aktier. Per den 31 december är 
utestående aktier 16 826 346 på grund av att bolaget har en pågående nyemission om 100 000 aktier, hänförlig till förvärvet, som ej ännu är 
registrerade. 

Det totala antalet aktier av serie A uppgår till 3 000 000 aktier och motsvarar tio röster per aktie. Det totala antalet aktier av serie B uppgår till 27 310 

Bolagets bedömning är att betalning kommer att erhållas för kundfordringar som är förfallna med inte skrivits ned, då kundernas betalningshistorik är 
god.  

Förändringen i förlustreserven under räkenskapsåret specificeras nedan: 
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Not 26 Övrigt tillskjutet kapital

Not 27 Omräkningsreserv

Reserven består av kursvinster/förluster som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har 
upprättat sina finansiella räkenskaper i en annan valuta än den som koncernens finansiella rapporter presenteras. 

När en utlandsverksamhet säljs återförs den del av omräkningsreserven som hänförs till det avyttrade bolaget till resultaträkningen som 
en del av realisationsvinsten/förlusten. 

Not 28 Balanserat resultat inklusive årets resultat

Not 29 Förslag till vinstdisposition
Moderföretaget

2019-12-31
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK)
överkursfond 214 722 808
balanserat resultat -137 773 650
årets resultat -10 057 264

66 891 894

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 66 891 894

66 891 894

Not 30 Resultat per aktie
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,7 -0,8

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -17 852 -18 319
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före/efter utspädning 26 748 494 23 878 359

Vid ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2017 togs beslut om emittering av högst 1 005 000 teckningsoptioner till styrelsen och ledande 
befattningshavare i bolaget. Tilldelning har skett av samtliga optioner varav inga optioner har tecknats per bokslutsdagen. Teckningsoptionerna har 
överlåtits till marknadspris enligt en oberoende fastställd värdering (Black &  Scholes värderingsmodell). Varje teckningsoption ger rätt att under 
perioden 1 juli 2019 and 31 januari 2021 teckna 1,02 ny B-aktie i Frill Holding till en kurs om 5,9 kr. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital 
med 51 255 kr. 

Vid ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2019 togs beslut om emittering av högst 519 536 teckningsoptioner ledande befattningshavare i bolaget. 
Ingen tilldelning har skett av dessa optioner. Teckningsoptionerna har värderats till marknadspris enligt en oberoende fastställd värdering (Black &  
Scholes värderingsmodell).Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 juni 2022 och 30 juni 2022 teckna 1,02 ny B-aktie i Frill Holding till en 
kurs om 6,22 kr. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 26 496 kr. 

Teckningsoptioner har en utspädningseffekt när de skulle leda till en emission av stamaktier till en kurs som är lägre än genomsnittskursen. För 
aktuella räkenskapsår innebär en konvertering av potentiella stamaktier att resultat per aktie minskar förlusten och någon utspädning uppstår därav 
ej. 

Övrigt tillskjutet kapital består av de emissioner som genomförts under 2016-2019. Nyemissionen som genomfördes under 2019 ökade Övrigt 
tillskjutet kapital med 12 548 Tkr efter avdrag för kostnader för nyemissionen.

Vid fullt utnyttjande av samtliga ovan nämnda teckningsoptioner skulle de nyemitterade aktierna, givet att aktiekapitalet inte förändras dessförinnan 
och att inga omräkningar aktualiseras till följd av teckningsoptionsvillkoren, utgöra cirka 5,1 procent av aktiekapitalet och antalet röster i bolaget. 

I balanserat resultat inklusive årets resultat ingår årets resultat samt tidigare års intjänade vinstmedel i moderbolaget och koncernens dotterbolag.

Utöver ovan nämnda teckningsoptionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande 
finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget. 
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Not 31 Avstämning av nettoskuld

Nedan analyseras nettoskulden och förändringar av nettoskulden för de presenterade perioderna. 

Koncernen Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

 Likvida medel 5 148 8 788 4 570 7 634
Låneskulder - förfaller inom ett år 0 0 0 0

Nettoskuld 5 148 8 788 4 570 7 634

 Likvida medel 5 148 8 788 4 570 7 634
Bruttoskuld - fast ränta 0 0 0 0

Nettoskuld 5 148 8 788 4 570 7 634

Not 32 Kassaflöde hänförligt till finansieringsverksamheten
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31
Skulder till kreditinstitut
Ingående värde 0 137

0 -137
Ej kassaflödespåverkande förändringar:
Förvärv av dotterbolag 0 0
Utgående värde 0 0

Leasingskuld
Ingående värde 0 0

-147 0
Ej kassaflödespåverkande förändringar:
Övergång till IFRS16 342 0
Utgående värde 195 0

Not 33 Leasingskulder

2019-12-31 2018-12-31
Förfaller inom 1 år 40 0
Förfaller inom 2-5 år 155 0

Summa 195 0

Not 34 Övriga långfristiga skulder
Koncernen Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående värde 670 0 670 0
Omklassificeringar 0 670 0 670

Summa 670 670 670 670

Skulden till Zendegii Ltd. löper tillsvidare och är räntefri. 

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderföretaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Personalrelaterade poster 1 761 1 332 1 690 1 132
Övriga poster 326 277 130 243

Summa 2 087 1 609 1 820 1 375

Not 36 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen Moderföretaget

Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Bankmedel 100 100 100 100
Summa 100 100 100 100

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Not 37 Transaktioner med närstående

Not 38 Händelser efter balansdagen 

Not 39 Definition av nyckeltal

Rörelseresultat 
Resultat före finansnetto

Resultat per aktie efter utspädning
 Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier under perioden efter 

utspädning. 

Resultat per aktie före utspädning
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier under perioden före 
utspädning. 

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande 
bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och 
de företag som ingår i koncernen stå inför.

Inköp och försäljningar mellan moderföretaget och dotterföretaget har eliminerats i koncernen och upplysningar om dessa transaktioner redovisas i 
not 6. Moderbolaget har långfristiga fordringar på dotterbolaget uppgående till 19 676 (14 961) Tkr och skulder om 0 (0) Tkr. Dotterbolaget Add 
Nutrition AB har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 900 (3 100) Tkr från moderbolaget och Zendegii Frill Ltd 1 832 (2 906) Tkr. 

Zendegii Ltd., där bolagets VD Khosro Ezaz-Nikpay är styrelseledamot och aktieägare, har ställt ut en kortfristig limit (6 mån) avseende utlåning upp 
till 4 MSEK till Frill Holding AB samt lämnat ett långfristigt räntefritt lån om 670 TSEK som löper tillsvidare. Lånemöjligheten har inte utnyttjats under 
året. Zendegii Ltd. erbjuder även Frill support avseende utveckling av smaker och produktuveckling. De hyr även ut lokaler till dotterbolaget Frill 
Zendegii Ltd.  Bolagets uppfattning är att marknadsmässig ersättning har betalats för dessa tjänster. 

För övriga ersättningar till ledande befattningshavare och andra närstående personer se not 11. 

Frill börjar sälja sina produkter i livsmedelskedjan Brookshires i Texas. Brookshires har 110 butiker och fokuserar på hälsosam mat av hög kvalitet. 

Frill skriver avtal med lejos OY i Finland för distribution produkter i Finland och de Baltiska staterna. Förpackningen kommer att ha både Lejos och 
Frills logotyper, dvs ett co-branding samarbete.

I början av 2020 startade ett utbrott av COVID-19, ett virus som haft stor spridning över hela världen och som har resulterat i finansiell oro. Företag 
har påverkats genom att personal har uppmanats att arbeta hemifrån, affärer och restauranger har stängts ner etc. Frill har påverkats direkt av att 
marknadsföring genom sampling och demos och alla events har ställts in. Frill har till följd av detta identifierat en minskad orderingång under slutet 
av kvartalet. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera hur stor finansiell påverkan detta kommer att innebära för Frill under helåret 2020. Bolaget har 
vidtagit åtgärder för att minska kostnader i detta osäkra läge, exempelvis har korttidsarbete införts, personal sagts upp samt att övrig 
kostnadsstruktur har setts över.

Bolaget och koncernen är i behov av ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta verksamheten enligt önskad plan. Vid extra bolagsstämma 
den 18 maj 2020 beslutades om emission av högst 30 310 138 B-aktier till emissionskursen 0,50 kr/aktie, totalt ca 15 mkr. Emissionen är genom 
avtal med externa investerare garanterad till ett belopp om 12 mkr. Garanterna har rätt att välja mellan 12 procent kontant i arvode eller 12 procent i 
aktier.

Frills finansiella mål är att nå positivt kassaflöde under 2021. Av emissionslikviden avser styrelsen nyttja 6 mkr till löpande kostnader och resterande 
medel till marknadsföring och en intensifierad satsning på Frills reviderade produkt- och marknadsföringsstrategi som fokuserar på att justera 
sötman och utveckla anpassade portionsförpackningar i syfte att attrahera de bredare konsumentleden. För att uppnå det finansiella målet behöver 
koncernens försäljning under 2020 uppgå till minst 5 mkr för att sedan öka till 20 mkr under 2021. Frill har under första tertialet reducerat antalet 
anställda från elva till åtta och genomfört kostnadsbesparingar vilket resulterat i en lägre burnrate, från cirka 1,6 mkr per månad i 2019 till i dagsläget 
0,7 mkr per månad. Styrelsens bedömning är att med kapitaltillskottet från emissionen har Frill tillräckliga medel för att bedriva verksamheten i minst 
12 ytterligare månader. Break-even beräknas uppnås vid en run-rate på cirka 20 mkr. 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Frill Holding AB (publ), org.nr 559026-8016 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Frill Holding AB (publ) för år 2019. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14 - 45 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 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 2019 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 – 13. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Den andra informationen består av sammanfattning av verksamheten under år 2019 samt information koncernens 
produkter och om den marknad som koncernen är verksam inom samt en presentation av styrelsen och 
ledningsgruppen. 

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 skyldiga 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, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 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 misstag. 
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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 verksamheten 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 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

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 Frill Holding AB (publ) för år 2019 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 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 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
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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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 20 maj 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Claes Sjödin 
Auktoriserad revisor 
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