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Frill ska bli ett ledande nordiskt företag inom functional foods 
och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Detta ska uppnås 
genom att vara en aktiv aktör som driver konsolidering av 
marknaden samt egen produktutveckling av hälsosamma 
produkter i samarbete med kunder, partners och andra 
intressenter.  
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FRILL HOLDING – VARUMÄRKEN FÖR HÄLSA OCH LIVSKVALITET 

 
 
Frill Holding AB är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling 
av produkter inom funktionella livsmedel. Frill skapar hälsosamma näringsalternativ baserat på 
vetenskapliga bevis och erbjuder konsumenter produkter som främjar hälsa och livskvalitet.  
 
VISION 
Frill ska bli ett ledande nordiskt företag inom functional foods och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. 
Detta ska uppnås genom att vara en aktiv aktör som driver konsolidering av marknaden samt egen 
produktutveckling av hälsosamma produkter i samarbete med kunder, partners och andra 
intressenter. 
 
STRATEGI 
Företaget ska växa både organiskt och genom förvärv med underliggande god lönsamhet och 
tillväxtpotential. Vårt fokus är försäljning och marknadsföring inom functional foods. Genom en balans 
mellan innovativa och marknadsnära affärsprojekt och etablerade verksamheter med stabil 
intjäningspotential kommer Frill inta en ledande position inom functional foods. 
 
I december 2020 slutförde Frill Holding förvärvet av Bezzt AB och initierade en strategi som kommer 
att stärka företaget och de varumärken som är kopplade till det. Ytterligare förvärv genomfördes i april 
2021 och mer information om dessa presenteras i avsnittet om händelser efter räkenskapsårets slut.  
 
GENOM OFFENSIVA ÅTGÄRDER SKA FRILL: 

• Uppnå stark tillväxt med god lönsamhet 

• Inta position för att bli ett ledande Functional Foods-bolag i Norden 

• Inta en stark och lönsam position på hemmamarknaden som ger oss möjlighet att vidga vår 
plattform geografiskt 

• Genomföra förvärv och utveckla produktportföljen 

• Skala upp försäljning i nya och etablerade kanaler 
 
Genom organisk tillväxt och förvärv kommer Frill Holding bygga en stark portfölj av varumärken och 
bli ett ledande företag på marknaden för funktionella livsmedel. Genom att inta en aktiv roll och driva 
en konsolidering av marknaden samt egen produktutveckling av hälsosamma produkter ska företaget 
växa.  
 
Frill Holding AB är ett svenskt företag listat på Nasdaq First North. Gruppen består sedan 23 april 2021 
av åtta företag: Frill Holding AB, IQ Fuel AB, Kling Homie AB, Nathalie’s Direct Trade AB, Bezzt AB, Add 
Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, IQ Fuel, Homie, 
Nathalie’s Direct Trade, Add, Bezzt, Bacoccoli), Storbritannien (Frill) och USA (Frill). 
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VERKSAMHETEN 2020 I KORTHET 

 
Frill har under året fortsatt att stärka sin position på olika marknader, med fokus på de säljkanaler 
där Frills värdeerbjudande är extra attraktivt, inom t.ex. skolor, universitet, idrottsanläggningar och 
företagskontor. Frill har även initierat en ny strategi för att bredda företagets produktportfölj och 
skala upp nya och befintliga säljkanaler för existerande och kommande varumärken. Genom en 
balans mellan innovativa och marknadsnära affärsprojekt och etablerade verksamheter med stabil 
intjäningspotential kommer Frill inta en ledande position inom segmentet functional foods. 
 
Ny strategi har initierats 

- Produktportföljen har breddats genom förvärv av Bezzt AB i 2020 och IQ Fuel AB, Kling 
Homie AB, Nathalie’s Direct Trade AB under april 2021. 

- Frill har intagit en aktiv roll för att driva en konsolidering av den fragmenterade marknaden 
inom functional foods i Norden. 

- Frill kommer utveckla och skala upp försäljningen av nya produkter och varumärken. 
 

Försäljning och Covid-19 
- Försäljningen hos existerande återförsäljare har påverkats av pandemin på ett blandat sätt, 

med högre försäljning i stormarknader utanför städer och lägre försäljning i centrala butiker 
och caféer. 

- Onlineförsäljningen har ökat kraftigt. 
- Försäljning i kanaler som företagskontor, skolor, caféer och sportanläggningar har bromsats 

av restriktioner, framför allt i Storbritannien och USA. 
 

Marknadsföring 
- Frills artiklar om kostfibrers hälsofördelar har publicerats på intranätet hos Kaiser 

Permanente, ett av USA’s största sjukvårdsföretag. 
- Lyckad marknadsföringskampanj har genomförts med Mathem.se. 
- Styrelseledamot och tidigare VD Khosro Ezaz-Nikpay har ingått avtal med internationellt 

förlag för publicering av bok om fibrer och dess hälsofördelar. Boken planeras att lanseras i 
juli 2021. 

 

Nya produkter och säkrad produktionskapacitet 
- En sötare och krämigare produktlinje av Frill har utvecklats med hjälp av ett prebiotiskt 

sötningsmedel. Lansering under våren 2021. 
- Samarbete med en produktionsanläggning för Frill inom EU har upprättats för att säkerställa 

att vår verksamhet inte riskerar förhöjda kostnader med anledning av Brexit. 
- Hög produktionskapacitet för Bezzt of Natures produkter har säkrats i en 

produktionsanläggning i Sverige. 
- En ny produktlinje av godispåsar baserade på honung, alger och kostfibrer har utvecklats 

under varumärket Bezzt. Denna produktlinje har lanserats under kvartal 1, 2021. 
- En ny produktlinje av bars och chokladkakor baserade på havre, honung och ärt- eller 

mjölkprotein har utvecklats för lansering under kvartal 2, 2021. 

- En ny produktlinje under varumärket Bezzt av chokladgodis i portionspåsar har utvecklats 
och kommer lanseras under kvartal 3–4, 2021. 

- Flera nya produkter med stor potential lanseras under 2021. 
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KOMMENTAR AV VD PETER BLOM 
2020 var ett intensivt år för Frill. Bolaget har på kort tid gått från att vara ett enproduktsbolag till ett 
företag med en ny strategi med bred produktutveckling och marknadsföring av produkter inom 
Functional Foods. Nya Frill kommer genomföra betydande förändringar för att bli ett ledande företag 
inom Functional Foods i Norden. Vi har en tydlig strategi för att växa både organiskt och genom förvärv. 
Under 2021 kommer vi öka vår geografiska närvaro i Norden och utveckla och stärka våra positioner 
inom intressanta produktkategorier. Vidare har Frill genom förvärvet av Bezzt AB initierat sin nya 
strategi som fokuserar på att bygga upp en bred produktportfölj inom funktionella livsmedel genom 
både förvärv och egen produktutveckling. Förvärvet av Bezzt AB har gett bolaget en stark position att 
skala upp sin försäljning i ytterligare kanaler som möjliggörs av Bezzt of Natures nya produktgrupper. 
Förvärvet av Bezzt AB genomfördes i december 2020 och markerade starten på Frills kommande 
expansiva resa under 2021.  
 

 

 

 

 

 
Vi ser en ökad efterfrågan på hälsosamma, funktionella och kvalitativa produkter och tror att denna 
trend kommer att vara fortsatt stark i många år framöver. En stor majoritet av konsumenterna gör 
aktiva val bland livsmedel för att förebygga hälsoproblem, och medvetenheten om hälsa och hur vår 
konsumtion påverkar den fortsätter att öka. Denna ökade efterfrågan, i kombination med att 
konsumenter i hög grad är öppna för att testa nya varumärken, sätter Frill med en växande 
produktportfölj i en attraktiv position. Konsumenter vill i allt högre grad ha livsmedel som är 
hälsosamma och av hög kvalitet. Detta gör att trovärdighet till både varumärket samt produkternas 
faktiska innehåll är viktigt. Den nordiska marknaden inom functional foods omsätter idag över 200 
miljarder SEK. 

Mot denna bakgrund ser vi några spännande år framför oss. Genom att lansera och 
bygga upp försäljningen av produkter med stabil intjäningspotential samt innovativa produktprojekt 
med låg risk och kort tid till marknaden, kommer bolaget inta en stark position. Frill har den 
organisatoriska kapaciteten för att driva en konsolidering, tillsammans med en stark plattform för 
produktutveckling. Frill är ett spännande ”turn around”-bolag med innovativa projekt och goda 
förutsättningar att få ett positivt kassaflöde. Genom lägre kostnader, förvärv och nya produkter på 
marknaden har Frill goda möjligheter för en stark tillväxt under kommande år. Ambitionen för Frill är 
att addera ytterligare projekt genom förvärv av bolag och produkträttigheter. En vidareutveckling av 
de förvärvade bolagen och att skapa synergier dem emellan, blir ytterligare en faktor för ekonomisk 
framgång. Det finns ett stort antal intressanta bolag och produkter på den fragmenterade functional 
foods-marknaden. Frill kommer skapa mervärde genom sitt internationella nätverk och sin erfarenhet 
av att driva utvecklingsprojekt.  

Nästa steg i utvecklingen. I slutet på april 2021 slutförde vi förvärven av Homie Life in 
Balance, iQ Fuel och Nathalies. Detta gör att vi får en stark plattform att utveckla Frill vidare ifrån. Vi 
får ett spännande utbud av attraktiva produkter inom Functional Foods, samt 
möjligheter till snabb geografisk expansion. De sammanslagna förvärven ger Frill 
en stabil grund och organisation för organisk tillväxt under de kommande åren. 
Genom en tillräckligt stor och rätt sammansatt produktportfölj blir vi en intressant 
och stark motpart för inköpare på alla nivåer – hos både de stora kedjorna och hos 
mer specialiserade försäljare av Functional Foods. Därmed kan vi snabbt 
expandera och vi har eliminerat risken som finns hos ett mindre företag, med 
endast ett fåtal varumärken att erbjuda. Vi följer vår plan och målsättning att bli 
ett ledande företag inom Functional Foods i Norden.  

Vår målsättning är att vara ett ledande Functional Foods-
företag i Norden innan utgången av 2023. Det kommer 
finnas utmaningar men jag är övertygad om att vi 
kommer nå vårt mål. 
 

Peter Blom, VD & Koncernchef 
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OM FRILL HOLDINGS NUVARANDE VARUMÄRKEN  

 
Frill 
Frill är ett innovativt varumärke som har utvecklat en unik 
teknologiplattform för frysta livsmedel. I sortimentet finns genuint 
hälsosamma produkter gjorda på frukt, bär och grönsaker utan tillsatt 
socker eller grädde. Under 2021 lanseras en ny produktlinje med ny 
förpackningsdesign som både är sötare och krämigare än tidigare 
sortiment. Produkterna säljs bl.a. i dagligvaruhandeln och genom 
B2B-tjänster till företagskontor.  
 
 
Add Ice Cream 
Add Ice Cream är ett svenskt varumärke som marknadsför och 
saluför en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella 
fördelar såsom proteiner eller vitaminer. För att maximera 
avkastningen på företagets kapital har inga större investeringar 
gjorts i varumärket under 2020. Fokus har istället legat på 
utvecklingen av produkter inom varumärket som kan repositionera 
det och bidra till framtida högre omsättning och intresse.  

 
 
Bezzt of Nature 
Bezzt of Nature och dess nuvarande och kommande produkter 
breddar Frill Holdings produktportfölj och ger bolaget tillgång till en 
rad nya säljkanaler. Under 2021 kommer flera produkter lanseras 
under varumärket Bezzt. Sortimentet som just nu lanseras består 
av fyra smaker av nyttigt godis i portionspåsar, baserade på 
honung, alger och kostfibrer. Under andra kvartalet 2021 planeras 
lansering av tre sorters mellanmålsbars och tre sorters 
chokladkakor, som alla är baserade på bl.a. havre, honung och ärt- 
eller mjölkprotein. Under senare delen av året kommer även 
choklad i portionspåsar lanseras.  
 
 
Bacoccoli 
Bacoccoli är ett italienskt varumärke som grundats av ett svenskt 
par. I Umbrien, Italien produceras högkvalitativa produkter som 
olivolja, pasta, tryffel och choklad. Det nyligen kommunicerade 
exklusivavtalet breddar Frills produktportfölj och innebär exklusiv 
rätt till försäljning av Bacoccolis produktportfölj i Sverige, Norge, 
Finland, Danmark och Island. Bacoccolis produkter erbjuds direkt 
till svenska konsumenter via E-handel och kommer lanseras i DVH, 
delikatessbutiker, saluhallar och restauranger. 
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VARUMÄRKEN SOM TILLKOMMIT GENOM FÖRVÄRV I APRIL 2021 

 
iQ Fuel 

iQ Fuel är ett snabbväxande svenskt varumärke som säljer 
sport- och funktionsdryck, berikade med vitaminer och 
elektrolyter. Dryckerna är utan stimulerande tillsatser som 
koffein eller taurin, vilket gör att de kan säljas utan 
åldersgräns. Dryckerna har tagits emot väl av marknaden 
från starten 2019. En stark grund för att växa finns genom 
nuvarande distributionskanaler och de samarbeten som 
ingåtts med idrottsstjärnor som Alexander Isak, Nicklas 
Bäckström och idrottsorganisationer som 
Hockeyallsvenskan, Svensk Innebandy, Svenska 
Padelförbundet, Svenska Elitserien inom E-sport och 
Svenska Ishockeyförbundet.  
 
Homie 
Kling Homie är ett snabbväxande svenskt livsstilsvarumärke 
som jobbar för att optimera kost och hälsa. I 
produktsortimentet finns bland annat näringstillskott, 
funktions- och energidrycker, kosttillskott och en rad andra 
hälsoprodukter. Varumärket startades 2018 och Kling 
Homies sortiment säljs hos över 700 återförsäljare, inklusive 
några av Sveriges större e-handelsplattformar och 
livsmedelskedjor. 
 
Nathalies Direct Trade 
Nathalie’s Direct Trade marknadsför och saluför nyttiga 
snacks som både får konsumenten att må bra och samtidigt 
känna att den gör en god gärning. Nathalie’s nuvarande 
produkter innefattar torkad frukt i portionspåsar och 
sortimentet kommer breddas under 2021 med flera nya 
produkter. Färdiga produkter köps in direkt från bönder i 
Colombia och Frills plattform öppnar nya möjligheter att 
både skala upp försäljningen av nuvarande sortiment, 
lansera nya produkter och därmed kunna göra ännu större 
skillnad för bönder och entreprenörer i ursprungsländerna. 
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STYRELSEN 
Anna Hällöv t.f. styrelseordförande 
Anna har en lång och bred erfarenhet inom FMCG i Norden. Hon arbetar just nu som Vice President Business Unit 
Sweden på Swedish Match och har bland annat varit Marknadsföringschef på Carlsberg Sverige, 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. 
Utbildning: Master in International Business Administration, Linköpings universitet 
Optioner: 130 000 
Aktieinnehav i Frill: Inget 

 
 

Peter Blom VD och Koncernchef 
Peter har en omfattande meritlista när det gäller att skala upp företag tillsammans med fusioner och förvärv. Han har 
haft flera chefsroller, bl.a. Försäljningsdirektör för mobiloperatören 3, Vice VD för Häagen Dazs, VD Sony Sverige och 
VD Valio Sverige. Peter var VD och Koncernchef för Karo Pharma AB och ledde en imponerande resa med företaget 
som senare såldes till EQT  
Optioner: Inga 
Aktieinnehav i Frill: 3 226 812 
 

Khosro Ezaz-Nikpay 
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 privat 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 marknadsföring 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 företagskommunikation 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. 

 

Nici Ferber 
Nici grundade Bezzt AB och är idag bolagets VD. Nici har bred erfarenhet från entreprenöriella miljöer inom 
klädbranschen och Levis Sverige, drivande inom restaurang- och nattklubbsverksamhet såsom Kharma Plaza, Nox 
Optioner: Inga 
Aktieinnehav i Frill: 38 025 691 
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den 15 december 2020 förvärvade Frill Holding AB samtliga aktier i Bezzt AB. Efter förvärvet äger aktieägarna i 
Bezzt AB 53% av aktierna i Frill Holding och tidigare aktieägare i Frill äger 47% av aktierna i bolaget. Efter den 
genomförda apportemissionen får de tidigare ägarna i Bezzt kontroll över Frill Holding AB. I enlighet med IFRS 
utgör transaktionen ett omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv är ett förvärv där den legala förvärvaren (d v s Frill 
Holding AB) är det förvärvade bolaget och Bezzt betraktas som den redovisningsmässiga förvärvaren i 
koncernredovisningen. Koncernredovisningen publiceras i det legala moderbolagets namn, men är de facto en 
fortsättning på Bezzt ABs finansiella rapporter och dess jämförelsesiffror. Presenterad information i 
koncernredovisningen utgörs, fram till förvärvsdagen den 15 december 2020, av siffror kopplade till Bezzt AB. 
Resultat från Frill Holding koncernen medräknas i resultaträkningen endast från den 15 december 2020. 
Samtliga upplysningar kopplade till moderbolaget avser det legala moderbolaget Frill Holding AB.

Styrelsen och verkställande direktören för Frill Holding AB (publ), org nr 559026-8016, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.

Verksamheten
Frill Holding AB (Frill) är moderbolag i en koncern som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter 
inom functional food och clean eating. Den första produktlanseringen är Frill The Frozen smoothie, en genuint 
krämig och hälsosam glass baserad på frukt, bär och grönsaker, helt utan tillsatt socker, fett eller 
mejeriprodukter samt Add, en hälsosam funktionell glass med hög proteinhalt och vitaminer. Under året har 
förvärv gjorts av det svenska bolaget Bezzt som producerar livsmedel i form av bars och godis, sötade med 
honung. I april 2021 sker ytterligare tre stycken förvärv; iQ Fuel som säljer sport- och funktionsdrycker, Homie 
som säljer hälsoprodukter för att optimera kost och hälsa samt Nathalies Direct Trade som säljer nyttiga snacks 
(torkad frukt). 

Aktiekapitalet i Frill uppgår innan förvärvet av Bezzt till 3 306 013,80 SEK fördelat på 66 120 276 aktier, varav 3 
000 000 A-aktier och 63 120 276 B-aktier, se not 24. Aktiens kvotvärde är 0,05 SEK. Frill förvärvar samtliga 
aktier i Bezzt genom en apportemission av totalt 74 561 162 aktier. Detta motsvarar en köpeskilling om cirka 30 
Mkr baserat på stängningskursen för Frills B-aktie på Nasdaq First North den 15 december 2020 som var 0,398 
SEK. Stängningskursen 0,398 SEK utgör teckningskurs i apportemissionen.

Förvärvet av Bezzt är ett led i Frills strategi att bygga upp en portfölj av starka varumärken inom produkt-
kategorin functional food. Avsikten är att skapa en balans mellan innovativa marknadsnära affärsprojekt och 
etablerade verksamheter med stabil tjäningspotential. Förvärvet av Bezzt är ett viktigt steg i Frills strategi att 
lansera flera produkter för en bredare marknad med hälsobudskapet i fokus. Bezzt har skapat flera spännande 
produkter som har flera synergier med Frill; exempelvis kan produkterna inkluderas i Frills produkter och flera 
av Frills försäljningskanaler kan användas för att expandera både Frill och Bezzt.

Under räkenskapsåret har verksamhet bedrivits i Storbritannien, USA och Sverige genom moderbolaget och de 
helägda dotterbolagen Zendegii Frill Ltd, Frill Inc., Add Nutrition AB och Bezzt AB.

Företagets säte är Uppsala. 

Förvärv av Bezzt
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Frills artiklar om kostfibrers hälsofördelar har publicerats på intranätet hos Kaiser Permanente, ett av USA’s 
största sjukvårdsföretag.
- Lyckad marknadsföringskampanj har genomförts med Mathem.se.
- Styrelseledamot och tidigare VD Khosro Ezaz-Nikpay har ingått avtal med internationellt förlag för 
publicering av bok om fibrer och dess hälsofördelar. Boken planeras att lanseras under juli månad. 

Nya produkter och säkrad produktionskapacitet
- En sötare och krämigare produktlinje av Frill har utvecklats med hjälp av ett prebiotiskt sötningsmedel. 
Lansering under våren N5- Samarbete med en produktionsanläggning för Frill inom EU har upprättats för att 
säkerställa att vår verksamhet inte riskerar förhöjda kostnader med anledning av Brexit.
- Hög produktionskapacitet för Bezzt of Natures produkter har säkrats i en produktionsanläggning i Sverige.
- En ny produktlinje av godispåsar baserade på honung, alger och kostfibrer har utvecklats under 
varumärket Bezzt. Lansering kvartal 1, 2021.
- En ny produktlinje av bars och chokladkakor baserade på havre, honung och ärt- eller mjölkprotein har 
utvecklats för lansering under kvartal 2, 2021.
- En ny produktlinje av chokladgodis i portionspåsar har utvecklats och kommer lanseras under kvartal 3-4, 
2021.
- Flera nya produkter med stor potential kommer lanseras under 2021.

Frill har under året fortsatt att stärka sin position på olika marknader, med fokus på de säljkanaler där Frills 
värdeerbjudande är extra attraktivt, inom t.ex. skolor, universitet, idrottsanläggningar och företagskontor. 
Frill har även initierat en ny strategi för att bredda företagets produktportfölj och skala upp nya och befintliga 
säljkanaler för existerande och kommande varumärken. Genom en balans mellan innovativa och 
marknadsnära affärsprojekt och etablerade verksamheter med stabil intjäningspotential kommer Frill inta en 
ledande position inom segmentet functional foods.

Marknadsföring

Förvärvsstrategi har initierats genom förvärvet av Bezzt AB 2020 och IQ Fuel AB, Kling Homie AB, 
Nathalie’s Direct Trade AB under 2021.
- Produktportföljen har breddats genom förvärv och nya produkter.
- Frill har intagit en aktiv roll för att driva en konsolidering av den fragmenterade marknaden inom functional 
foods.
- Frill kommer utveckla och skala upp försäljningen av nya produkter och varumärken.

Ny strategi har initierats

Försäljningen hos existerande återförsäljare har påverkats av pandemin på ett blandat sätt, med högre 
försäljning i stormarknader utanför städer och lägre försäljning i centrala butiker och caféer.
- Onlineförsäljningen har ökat kraftigt.
- Försäljning i kanaler som företagskontor, skolor, caféer och sportanläggningar har bromsats av 
restriktioner, framför allt i Storbritannien och USA.

Försäljning och Covid-19
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2020 2019
Nettoomsättning 108 4
Rörelseresultat -678 -104
Årets resultat -808 -104
Resultat per aktie, SEK -0,02 0,00
Balansomslutning 28 624 28
Soliditet 90% 100%
Antal anställda, årsmedeltal 8 0
Antal anställda, vid periodens slut 9 0

2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 790 843 923 801 0
Rörelseresultat -3 039 -5 877 -6 622 -6 004 -1 277
Årets resultat -79 025 -10 057 -131 570 -5 214 -990
Balansomslutning 34 570 71 282 69 151 178 224 40 241
Soliditet 96% 96% 95% 98% 99%

Definition av nyckeltal se not 39. 

Resultatutveckling koncernen

Flerårsjämförelse, koncernen

Flerårsjämförelse, moderbolaget

Kostnad för sålda varor och tjänster uppgick till -127 Tkr (-44). Negativ bruttovinst beror huvudsakligen på att 
varor med kort bäst före datum har sålts ut till lägre priser samt att förpackningar har fått kasserats på grund av 
ändrade upplysningskrav avseende produkten.

Statliga stödåtgärder
Under 2020 har koncernen fått tillgång till statliga stöd

Koncernens nettoomsättning uppgick till 108 Tkr (4). Den låga omsättningen under året beror på det 
redovisningsmässigt omvända förvärvet som uppstod i slutet året, vilket medför att omsättningen endast 
inkluderar de förvärvade bolagens omsättning för perioden 15 december till 31 december 2020 samt Bezzt ABs 
omsättning för helåret. Denna princip gäller även för kostnadssidan, som visar markant lägre siffror mot tidigare 
lämnade rapporter. 

Under 2020 har moderbolaget fått tillgång till statliga stöd som en del av de åtgärder som myndigheterna 
vidtagit. De statliga stöden är hänförliga till korttidspermitteringar, nedsättning av sociala avgifter samt 
ersättning för sjuklöner.

Finansiella poster uppgick till -130 Tkr (0) och består huvudsakligen av valutakursförluster. Årets resultat 
uppgick till -808 Tkr (-104) och resultat per aktier uppgick till -0,01 SEK (0,0).

Försäljningskostnader uppgick till -203 Tkr (-30). Försäljningskostnader består huvudsakligen av 
marknadsföringskostnader, varuprover, säljaktiviteter för återförsäljare, varumärkesevents samt 
personalkostnader hänförliga till försäljningsaktiviteter. Administrationskostnader uppgick till -482 Tkr (-34), vilka 
framförallt hänförs till personalkostnader samt övriga externa kostnader.

Föregående års siffor i flerårsjämförelsen visar det förvärvade dotterbolaget Bezzt AB i och med att detta 
bolag i koncernredovisningssammanhang är den redovisningsmässiga förvärvaren. Årets siffor 
inkluderar Bezzt för hela året samt övriga bolag i koncernen från och med förvärvsdatumet den 15 
december 2020.  
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Likviditet och finansiering 
Likvida medel vid årets slut uppgick i koncernen till 8 210 tkr jämfört med 18 tkr vid ingången av året. 
Balansomslutning per 31 december 2019 visar endast bolagets Bezzts likvida medel. I likvida medel den 31 
december 2020 inkluderas även Frill Holding och dess dotterbolags likvida medel som redovisningsmässigt 
förvärvades av Bezzt genom ett omvänt förvärv i december 2020. Eget kapital i koncernen på balansdagen 
uppgick till 25 800 tkr jämfört med 28 tkr vid ingången av året. Under året har en nyemission genomförts i 
moderbolaget, vilken tillfört Frill netto cirka 14 Mkr. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Exklusivt nordiskt försäljningsavtal med Bacoccoli 
Frill Holding har den 16 februari 2021 ingått ett exklusivt distributionsavtal för försäljning och marknadsföring 
av italienska Bacoccolis produkter i Norden. Avtalet som breddar Frills produktportfölj innebär exklusiv rätt 
till försäljning av Bacoccolis produktportfölj i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Avtalet är 
femårigt och förlängs därefter med ett år i taget. I Bacoccolis portfölj finns flera produkter som kommer 
lanseras under året. I produktsortimentet ingår kallpressad extra jungfruolivolja av högsta kvalitet. Utöver 
detta planeras även lansering av högkvalitativ pasta, choklad och konserverad tryffel. Alla Bacoccolis 
produkter kommer från Umbrien.

Förvärv av IQ Fuel AB

Förvärv av Kling Homie AB

Förvärv av Nathalies Direct Trade AB

Preliminära förvärvskalkyler kommer att presenteras i halvårsrapporten för 2021.

Den 22 april förvärvade Frill 100 procent av de utestående aktierna i iQ Fuel AB. Den totala köpeskillingen 
var 37,6 MSEK, varav 8,1 MSEK betalades kontant för lösen av tidigare lån och villkorade aktieägartillskott i 
iQ Fuel. Resterande köpeskilling om 29,5 MSEK erlades via revers vilken i en efterföljande 
kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 36 285 357 nyemitterade aktier. Teckningskursen var 0,813 
SEK per aktie och grundade sig på en överenskommelse mellan Frill och säljarna och bedöms därmed som 
marknadsmässig. Detta motsvarade en total utspädning om cirka 20,5 procent. En tilläggsköpeskilling i form 
av nyemitterade aktier i Frill till ett värde av 8 MSEK utgår om iQ Fuel under räkenskapsåret 2021 når ett 
omsättningsmål på 39,6 MSEK. Dessa tilläggsköpeskillingsaktier kommer emitteras till en teckningskurs 
motsvarande den volymriktade genomsnittskursen (Eng. WVAP) för Frills aktier på Nasdaq First North de 
45 handelsdagar som närmast föregår dagen för Frills emission av tilläggsköpeskillingsaktierna. 
Tillträdesdagen var den 23 april 2021.

Den 22 april förvärvade Frill 100 procent av de utestående aktierna i Kling Homie AB. Den totala 
köpeskillingen var 28,5 MSEK, varav 11 MSEK betalades kontant och 17,5 MSEK erlades via revers vilken i 
en efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 21 525 215 nyemitterade aktier. 
Teckningskursen var 0,813 SEK per aktie och grundar sig på en överenskommelse mellan Frill och säljarna 
och bedöms därmed som marknadsmässig. En kontant tilläggsköpeskilling utgår, baserat på omsättningen 
av Kling Homies produkter fram till 31 december 2025. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 5 procent av den 
totala omsättningen som uppgår till 400 MSEK och 10 procent av den del av omsättningen som överstiger 
400 MSEK. Tillträdesdagen var den 23 april 2021.

Den 22 april förvärvade Frill 100 procent av de utestående aktierna i Nathalies Direct Trade AB. Den totala 
köpeskillingen var 4 MSEK och erlades kontant. Även en kontant tilläggsköpeskilling motsvarande 5 procent 
av omsättningen av Nathalies Direct Trades produkter fram till den 31 december 2026 ska erläggas. 
Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 7,5 MSEK, beräknat på en total omsättning under perioden om 
150 MSEK. Tillträdesdagen var den 23 april 2021.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

På extra bolagsstämman den 15 december fattades beslut om att genomföra förvärvet av Bezzt AB via en 
apportemission som betalas genom en nyemission av aktier i Frill Holding. Detta medför att bolagets 
aktiekapital har ökat med 3 728 058,10 kronor genom emission av 74 561 162 nya aktier. Registrering av 
apportemissionen har skett efter årets utgång. På den extra bolagsstämman beslutades även om att anta 
en ny bolagsordning varigenom bolagets olika aktieslag avskaffades så att bolaget endast har ett aktieslag 
och att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Även denna ändring registrerades efter årets 
utgång.

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. 

Ändringar i ledningen och styrelsen 
Den 23 februari tillträdde Peter Blom som VD och koncernchef för Frill Holding AB, tidigare styrelseordförande. 
Tidigare VD Nici Ferber tillträdde som VD i Bezzt AB. Fram tills bolagsstämma 18 maj 2021 är Anna Hällöv t.f. 
styrelseordförande, tidigare styrelseledamot.

Aktiekapital och aktieslag

För finansiering av förvärven och en fortsatt offensiv expansion beslutade Frills styrelse den 22 april, med 
stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 15 december 2020, att uppta ett konvertibelt lån genom 
en riktad emission av konvertibler till ett antal kvalificerade investerare, varigenom Frill tillförs en bruttolikvid 
om högst 85 MSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt möjliggöra finansiering av förvärven och eventuella tillkommande bolagsförvärv. 

Konvertibeln löper med en årlig ränta om 6 procent som erläggs kalenderhalvårsvis. Lånet förfaller till 
betalning den 30 april 2024, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Teckningskursen per 
konvertibel är en krona, vilket motsvarar det nominella beloppet per konvertibel. Konvertering kan påkallas 
under perioden 1 september 2021 till 30 april 2024, till en konverteringskurs uppgående till 0,70 SEK per 
aktie vilken av Frills styrelse anses marknadsmässig.

Om emissionen av konvertibeln fulltecknas (85 MSEK) och samtliga konvertibler konverteras till aktier 
tillkommer 121 428 571 nya aktier i Frill. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 6 071 428,55 
SEK. De nya aktier som tillkommer vid full konvertering kommer utgöra cirka 38 procent av antalet aktier i 
Frill beräknat på antalet aktier efter utgivandet av vederlagsaktierna från förvärven i april 2021. Vid 
tidpunkten för årsredovisningens avlämnade har konvertibler till ett värde av 66,75 MSEK tecknats och 
betalats. 

Avsiktsförklaring förvärv av B8 Sverige AB

Konvertibelemission om högst 85 MSEK

Den 22 april ingick Frill en avsiktsförklaring med ägare representerande 55 procent av samtliga utestående 
aktier i B8 Sverige AB (Beijing 8) om förvärv av dessa ägares aktier. Frills ambition är att förvärva 100 
procent av samtliga utestående aktier och konvertibler i Beijing 8. Köpeskillingen beräknas uppgå till ca 47,8 
MSEK genom nyemitterade aktier och konvertibler. Frill har inlett en sedvanlig granskningsprocess och 
förvärvet beräknas kunna genomföras under Q2 2021, förutsatt att avtal om förvärv ingås.
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Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK)

överkursfond 252 855 860
balanserat resultat -147 830 914
årets resultat -79 023 930

26 001 016

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 26 001 016

26 001 016

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.

Förslag till vinstdisposition 

I december 2020 slutförde Frill förvärvet av det hälsosamma mellanmålsföretaget Bezzt AB och initierade en 
strategi som kommer att ytterligare växa företaget och de varumärken som är kopplade till det.

Genom organisk tillväxt och förvärv förväntas företaget att bygga en stark portfölj av varumärken och bli ett 
ledande företag på marknaden för funktionella livsmedel.

Ägarförhållanden

Förväntad framtida utveckling

Väsentliga aktieägare, beaktat den över årsskiftet pågående emissionen, med innehav/röster över 10% är Nici 
Ferber och Skandinaviska Enskilda Banken AB. 
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Koncernens resultaträkning (Tkr) Not 2020 2019

5 108 4
8, 9 -127 -44

-19 -40

8, 9, 11 -203 -30
Administrationskostnader 8, 9, 10, 11 -482 -34
Övriga rörelseintäkter 7 33 0

12 -7 0
Rörelseresultat -678 -104

13 0 0
9, 14 -130 0

-808 -104

Inkomstskatt 15 0 0
ÅRETS RESULTAT -808 -104

Rapport över koncernens totalresultat (Tkr) 2020 2019

Årets resultat -808 -104
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska dotterbolag 24 0
ÅRETS TOTALRESULTAT -784 -104

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 29 -0,02 0,00

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
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Koncernens balansräkning (Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
16 17 094 0
17 85 0
18 38 0

Summa anläggningstillgångar 17 217 0

Omsättningstillgångar
2 471 0

Kundfordringar 21 232 0
328 10

22 166 0
23 8 210 18

Summa omsättningstillgångar 11 407 28

SUMMA TILLGÅNGAR 28 624 28

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
24 3 306 50

Pågående nyemission 3 728 0
25 19 832 0
26 24 0
27 -1 090 -22

Summa eget kapital 25 800 28

Långfristiga skulder
33 670 0

670 0

Kortfristiga skulder
32 40 0

446 0
971 0

34 697 0
2 154 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 624 28

Goodwill
Inventarier

Omräkningsreserv

Färdiga varor och handelsvaror

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet kapital

Nyttjanderättstillgångar

Summa kortfristiga skulder

Balanserat resultat inklusive årets resultat

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Leasingskuld
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Koncernens förändring i eget kapital (Tkr)

Aktiekapital
Pågående 

nyemission

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserv

Balanserat 
resultat 

inklusive årets 
resultat

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 1 januari 2019 50 0 0 0 1 51

Totalresultat
Årets resultat -104 -104
Summa totalresultat 0 -104 -104

Transaktioner med aktieägare
Erhållna aktieägartillskott 0 81 81
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 81 81

Utgående balans 31 december 2019 50 0 0 0 -22 28

Ingående balans 1 januari 2020 enligt
den redovisande förvärvaren 50 0 0 0 -22 28

Totalresultat
Årets resultat -808 -808

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens 24 24
Summa totalresultat 24 -808 -784

Transaktioner med aktieägare
Omfördelning av aktiekapital  pga. 
omvänt förvärv 3 255 -3 255
Apportemission i omvänt förvärv 3 728 22 588 26 316
Nyemission 1 499 500
Värdeöverföring -260 -260
Summa transaktioner med aktieägare 3 256 3 728 19 832 0 -260 26 556

Utgående balans 31 december 2020 3 306 3 728 19 832 24 -1 090 25 800

Det egna kapitalet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) Not 2020 2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -678 -104
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
   Omräkningsdifferens 24 0
Erhållen ränta m.m. 13 0 0
Erlagd ränta m.m. 14 -130 0
Betald inkomstskatt 0 0

-784 -104

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 187 41
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -122 5
Minskning(-)/ökning(+) av skulder 340 -118

Kassaflöde från den löpande verksamheten -379 -176

Investeringsverksamheten
Förvärv av nettotillgångar via dotterföretag 37 8 420 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 420 0

Finansieringsverksamheten
Nyemission, netto efter transaktionskostnader 411 0
Erhållet aktieägartillskott 0 81
Värdeöverföring -260 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 151 81

Årets kassaflöde 8 192 -95
Likvida medel vid årets början 18 113
Kursdifferenser i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 23 8 210 18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital
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Moderbolagets resultaträkning (Tkr) Not 2020 2019

5, 6 790 843
6, 8 -764 -616

26 227

8, 9, 11 -839 -2 256
8, 9, 10, 11 -2 625 -4 049

6, 7 436 254
12 -37 -53

Rörelseresultat -3 039 -5 877

19, 20 -72 879 -3 732
13 0 761
14 -3 107 -1 209

Resultat efter finansiella poster -79 025 -10 057

15 0 0
ÅRETS RESULTAT -79 025 -10 057

Årets resultat överensstämmer med summa totalresultat. 

Försäljningskostnader

Inkomstskatt

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



19 (42)

Frill Holding AB (publ)
559026-8016

Moderbolagets balansräkning (Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
19 30 425 45 509
20 0 19 676

Summa anläggningstillgångar 30 425 65 185

Omsättningstillgångar

Varulager
606 571
606 571

Kortfristiga fordringar
21 77 54

874 625
13 0

136 106
22 106 171

1 206 956

Kassa och bank 23 2 333 4 570

Summa omsättningstillgångar 4 145 6 097

SUMMA TILLGÅNGAR 34 570 71 282

Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Färdiga varor och handelsvaror

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Moderbolagets balansräkning (Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

24 3 306 1 516
3 728 0
7 034 1 516

Fritt eget kapital 28
252 856 214 722

-147 831 -137 773
-79 024 -10 057
26 001 66 892

Summa eget kapital 33 035 68 408

Långfristiga skulder
33 670 670

Summa långfristiga skulder 670 670

Kortfristiga skulder
286 298

Skulder till koncernföretag 28 0
0 20

112 66
34 439 1 820

Summa kortfristiga skulder 865 2 204

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 570 71 282

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Årets resultat
Balanserat resultat

Aktuella skatteskulder

Övriga långfristiga skulder

Aktiekapital 

Överkursfond

Pågående nyemission
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Moderbolagets förändring i eget kapital (Tkr)

Aktie-
kapital

Pågående 
nyemission

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat 

inklusive 
årets 

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2019 1 299 0 202 174 -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 0 12 548 0 12 765

Utgående balans 31 december 2019 1 516 0 214 722 -147 830 68 408

Ingående balans den 1 janauri 2020 1 516 0 214 722 -147 830 68 408

Totalresultat
Årets resultat -79 025 -79 025
Summa totalresultat -79 025 -79 025

Transaktioner med aktieägare

Apportemission 3 728 25 947 29 675
Nyemission 1 790 16 116 17 906

Emissionskostnader -3 929 -3 929
Summa transaktioner med aktieägare 1 790 3 728 38 134 0 43 652

Utgående balans 31 december 2020 3 306 3 728 252 856 -226 855 33 035
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Moderbolagets kassaflödesanalys (Tkr) 2020 2019
Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 039 -5 877
Erhållen ränta m.m. 13 0 761
Erlagd ränta m.m. 14 -3 107 -1 209
Betald inkomstskatt 0 0

-6 146 -6 325

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -35 -66
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 637 -104
Minskning(-)/ökning(+) av skulder -1 352 -577

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 896 -7 072

Investeringsverksamheten
Förändring finansiella anläggningstillgångar 20 -9 318 -8 757

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 318 -8 757

Finansieringsverksamheten
Nyemission, netto efter transaktionskostnader 13 977 12 765

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 977 12 765

Årets kassaflöde -2 237 -3 064
Likvida medel vid årets början 4 570 7 634

Likvida medel vid årets slut 23 2 333 4 570

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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NOTER

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

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 2020 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

Koncernredovisningen publiceras i det legala moderbolagets namn, men är de facto en fortsättning på Bezzt ABs finansiella rapporter och 
dess jämförelsesiffror. P g a det omvända förvärvet (se ”omvänt förvärv nedan”) som ägde rum den 15 december 2020 så utgör 
presenterad information i koncernredovisningen fram till förvärvsdagen, den 15 december 2020, av Bezzt AB. Resultat från Frill Holding 
koncernen medräknas i resultaträkningen endast från den 15 december 2020. Samtliga upplysningar kopplade till moderbolaget avser det 
legala moderbolaget Frill Holding AB för samtliga perioder.

Bezzt AB har omräknats till IFRS från den 1 januari 2019. Omräkningen har inte föranlett någon skillnad jämfört med nuvarande tillämpade 
redovisningsprinciper då bolaget är i ett uppstartskede och dess balanser är i nuläget begränsade.

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”.

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.

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

Frill Holding AB är moderbolag i en koncern som marknadsför och säljer produkter inom funktionella livsmedel. Koncernen består av 
moderbolaget Frill Holding AB (publ) samt det fyra helägda dotterbolagen Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd, Frill Inc och Bezzt AB. 

Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen den 27 april 2021 för publicering och kommer att föreläggas årsstämman den 22 juni 
2021 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
Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020. Ingen av dessa bedöms 
ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.

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. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
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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. 

I enlighet med IAS 20 redovisas statliga bidrag i resultaträkningen när det föreligger en rimlig säkerhet att bolaget kommer att uppfylla 
kraven som följer med bidragen och att bidragen kommer att erhållas. De statliga bidragen har redovisats som en övrig rörelseintäkt under 
de perioder som bidraget ska kompensera. Under 2020 har koncernen fått tillgång till statliga stöd pga den pågående pandemin som en 
del av de åtgärder som myndigheterna vidtagit. De statliga stöden är hänförliga till korttidspermitteringar.

Statliga bidrag

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.

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.

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.

Intäkter från avtal med kunder

Försäljning av varor
Koncernens intäkter genereras från försäljning av Frill The Frozen Smoothies, Add ice-cream samt Bezzt of Nature 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.

Den 15 december 2020 förvärvar Frill Holding AB samtliga aktier i bolaget Bezzt AB genom en apportemission. Antalet aktier i Frill Holding 
uppgår innan emissionen till 66 120 276 aktier och ytterligare 74 561 162 aktier utfärdas i apportemissionen som en betalning för Bezzt 
AB. Efter den genomförda apportemissionen får därmed de tidigare ägarna i Bezzt kontroll över Frill Holding AB då tidigare ägare i Frill 
Holding AB endast innehar 47 % av aktierna i bolaget. I enlighet med IFRS utgör transaktionen ett omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv är 
ett förvärv där den legala förvärvaren (d v s Frill Holding AB) är det förvärvade bolaget och Bezzt betraktas som den redovisningsmässiga 
förvärvaren i koncernredovisningen.

Administrationskostnader avser övriga kostnader som inte är hänförliga till kostnaden för sålda varor eller försäljningskostnader. 
Administrationskostnader

Kostnad för sålda varor och tjänster
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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. Koncernen 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 koncernen 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.

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.

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

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). 

Segmentsredovisning

Ersättning till anställda
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Goodwill

Inventarier 5 år 
Nyttjanderättstillgångar 2,25 år

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

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. 

Immateriella tillgångar

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, 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.

Omräkning utländska koncernföretag
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:

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. 
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Finansiella tillgångar

Varulager

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 

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

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.

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.

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.

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. 

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.

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
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Klassificering och uppställningsformer

Not 3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Moderbolaget har teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, se not 29. Teckningsoptioner 
förvärvas mot vederlag motsvarande dess verkliga värde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptioner

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. 

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. 

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

Goodwill

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. 

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. 

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. 

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.

Leasing

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

Aktieägartillskott
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Not 4 Finansiella risker och finansiella instrument

Likviditetsrisk

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leasingskulder 40 0 0 0 40
Leverantörsskulder 446 0 0 0 446
Övriga skulder 725 246 670 0 1 641

Summa 1 211 246 670 0 2 127

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leasingskulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Övriga skulder 0 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0 0

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leverantörsskulder 286 0 0 0 286
Övriga skulder 112 0 670 0 782

Summa 398 0 670 0 1 068

Frill Holding AB har tillskjutit aktieägartillskott till Zendegii Frill Ltd och Add Nutrition AB uppgående till ett belopp om 4,4 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. Därutöver har nedskrivning skett av 
aktier i dotterbolagen Zendegii Frill Ltd och Add Nutrition AB samt långfristiga fordringar på Frill Inc. Av försiktighetsskäl har samtliga 
innehav skrivits ner i moderbolaget, förutom bokfört värde på andelarna i Bezzt AB, på grund av förseningar i etableringstakten på 
marknaderna. Nedskrivningarna är inte en effekt av en minskad tilltro till framtidsutsikterna för dotterbolagens verksamhet på lång sikt. 
Bedömningar och uppskattningar för nedskrivningsprövningen av aktier i dotterbolag överensstämmer med de som framgår av not 16. 

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 8 210 Tkr. Bolaget har under året genomfört en nyemission som tillförde bolaget 13 
977 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 delvis utnyttjats under året. Per bokslutsdagen uppgår låneskulden till 246 Tkr. 

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar för finansiella skulder: 

Koncernen 2020-12-31

Koncernen 2019-12-31

Moderbolaget 2020-12-31

Aktier i dotterbolag

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. 

Moderbolaget har genomfört en nedskrivningsprövning av det bokförda värdet 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. Per bokslutsdagen motsvaras det bokförda värdet på andelar i koncernföretag uteslutande av värdet på Bezzt AB. 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 17%.

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. 
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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

Valutarisk

  
Ränterisk

Kapitalrisk

Finansiella instrument per kategori

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 232 0 77 54
Fordringar hos koncernföretag 0 0 874 19 676
Upplupna intäkter (avtalsintäkter) 0 0 0 48
Likvida medel 8 210 18 2 333 4 570

Summa 8 442 18 3 284 24 348

Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde
Leasingskulder 40 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 670 0 670 670
Leverantörsskulder 446 0 286 298
Övriga skulder 702 0 0 0

Summa 1 858 0 984 968

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.

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 kreditinstitut utan verksamheten finansieras genom eget kapital. Lån från Zendegii Ltd löper för 
närvarande utan ränta varför ingen ränterisk förekommer i koncernen.

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 år 
2020 har omräkningen av de utländska dotterbolagen påverkat koncernens egna kapital med 24 (0) 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 +/- 1 (+/- 0) Tkr och årets totalresultat för koncernen med +/- 47 (+/- 0) Tkr. 

Moderbolaget 2019-12-31

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

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 30.
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Not 5 Intäkternas fördelning
Koncernen Moderföretaget

Nettoomsättning per varumärke 2020 2019 2020 2019
Frill The Frozen Smoothie 58 0 790 843
Add ice-cream 4 0 0 0
Bezzt of Nature 46 4 0 0
Summa 108 4 790 843

Ingen kund står för mer än 10% av omsättningen. 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 7 Övrig rörelseintäkt

Koncernen Moderföretaget
2020 2019 2020 2019

Utvecklingsbidrag (R&D) 33 0 0 0
Statliga bidrag 0 0 290 0
Övrigt 0 0 146 254

Summa 33 0 436 254

Not 8 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Koncernen Moderföretaget
2020 2019 2020 2019

Kostnad för sålda varor och tjänster
Varukostnad 103 0 555 370
Avskrivningar 0 0 0 0
Övrigt 24 44 209 246

Summa 127 44 764 616

Försäljningskostnader
Personalkostnad 86 0 267 1 552
Avskrivningar 0 0 0 0
Övrigt 117 30 572 704

Summa 203 30 839 2 256

Administrationskostnader
Personalkostnad 120 0 400 2 327
Avskrivningar 0 0 0 0
Övrigt 362 34 2 225 1 722

Summa 482 34 2 625 4 049

Not 9 Leasingavtal

Koncernen
Resultateffekter av IFRS 16 2020 2019
Belopp redovisade i resultaträkningen
Avskrivning av nyttjanderättstillgångar 6 0
Räntekostnader leasingskulder 0 0
Kostnader hänförliga till variabla leasingavgifter som inte
inkluderas i värderingen av leasingskulden 0 0
Kostnader hänförliga till leasingavtal av mindre värde 0 0
Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal 35 0

Summa 41 0

Transaktioner mellan koncernföretag har skett på marknadsmässiga villkor och har eliminerats i koncernen. Moderbolaget har fakturerat andra 
koncernföretag 177 (260) Tkr, varav 146 (244)Tkr ingår i övriga rörelseintäkter. Moderbolaget har haft inköp från dotterbolag uppgående till 797 
(737) Tkr, hänförligt till varuinköp från dotterbolaget Zendegii Frill Ltd. 

Per bokslutsdatum har koncernen hyresavtal avseende fryslager som redovisas som en nyttjanderättstillgång och leasingskuld. 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. Det finns inte några 
leasingavtal i Bezzt AB varför jämförelsetalen för koncernen är noll.
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Not 10 Upplysning om ersättning till revisorn *

Koncernen Moderföretaget
2020 2019 2020 2019

PWC
Revisionsuppdrag 233 0 233 217
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 89 0 89 115

Summa 322 0 322 332

* Informationen i noten avser ersättning för helåret 2020. Detta trots att det omvända förvärvet skedde per 15 december 2020. 

Antal Varav Antal Varav 
Medeltalet anställda anställda antal män anställda antal män
Moderbolaget 3 2 4 2

3 2 4 2

Dotterbolagen

Sverige 1 1 0 0
Storbritannien 2 1 0 0
USA 2 2 0 0

5 4 0 0

Totalt i koncernen 8 6 0 2

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

7 6 7 6
Varav kvinnor 1 1 1 1

6 6 3 3
2 3 1 2

Koncernen Moderföretaget
2020 2019 2020 2019

68 0 68 450
Andra ledande befattningshavare 1 691 0 128 806

2 641 0 1 467 1 662

Summa 4 400 0 1 663 2 918

Ersättning till styrelsen, VD och Grundlön/ Pensions- Övriga
ledande befattningshavare - 2020 ** / *** styrelsearvode kostnad ersättningar* Summa

Styrelsens ordförande
Peter Blom, december 2020 38 0 0 38
Mats Lindstrand, januari-december 2020 0 0 0 0

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

VD/koncernchef
Nici Ferber, december 2020 30 0 0 30
Khosro Ezaz-Nikpay, januari-december 2020 0 0 729 729

Övriga ledande befattningshavare (5 st) 1 691 33 218 1 942

Summa 1 759 33 947 2 739

2019

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.

2020

Andra personer i företagets ledning inkl. VD

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Styrelseledamöter

Varav kvinnor

Löner och styrelsearvode

Övriga anställda

Styrelsen och verkställande direktören
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2020 2019 2020 2019

0 0 0 0
33 0 159 192

932 0 606 901

Summa 965 0 765 1 093

* Övriga ersättningar avser fakturerade arvoden. 
** Upplysningar för koncernen 2019 innefattar endast medelantal anställda och löner och ersättningar för Bezzt AB, vilka dock inte hade några 
anställda. Samtliga upplysningar för koncernen 2020 har räknats om på helårsbasis trots att det omvända förvärvet skedde först den 15 december 
2020. Det legala moderbolaget Frill Holding AB ingick inte i koncernen 2019 pga. det omvända förvärvet.
*** Pga. det omvända förvärvet visas inte ersättningar per person för 2019 då ledande befattningshavare i Bezzt inte är ledande befattningshavare 
i Frill Holding koncernen.

Pensionsförpliktelser

Teckningsoptioner

Not 12 Övriga rörelsekostnader

2020 2019 2020 2019

Valutakursförluster 0 0 -4 -25
Produktutveckling -7 0 -33 -28

Summa -7 0 -37 -53

Not 13 Finansiella intäkter

2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter, koncernföretag 0 0 0 334
Valutakursdifferenser 0 0 0 427

Summa 0 0 0 761

Not 14 Finansiella kostnader

2020 2019 2020 2019
Räntekostnader 0 0 -3 -309
Valutakursdifferenser -130 0 -3 104 0
Övriga finansiella kostnader (kostnad för lånefacilitet) 0 0 0 -900

Summa -130 0 -3 107 -1 209

Not 15 Skatt 

Koncernen
2020 2019 2020 2019

Aktuell skatt 0 0 0 0
Redovisad skatt 0 0 0 0

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes 
sida. 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

   Moderföretaget

      Moderföretaget

      Moderföretaget

Sociala kostnader
Avgiftsbestämda pensionskostnader för styrelsen/VD

Bolaget har teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, se not 29.

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

     Koncernen     Moderföretaget

       Koncernen

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

Koncernen
2020 2019 2020 2019

Redovisat resultat före skatt -808 -104 -79 025 -10 057

Skatt beräknad enligt svensk skattesats 21,4% 173 22 16 911 2 152
Skatteeffekt av:

0 0 -13 915 -806
Skatteeffekt på avdragsgilla kostnader som 
redovisas direkt mot eget kapital 0 0 -841 50

motsvarande aktivering -173 -22 -2 155 -1 396

Redovisad skatt 0 0 0 0

Not 16 Goodwill

Koncernen
Goodwill hänförligt till omvänt förvärv av Frill Holding AB 2020-12-31 2019-12-31
Tillkommit via förvärv 17 094 0

Utgående redovisat värde 17 094 0

Not 17 Inventarier

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Övertaget värde vid förvärv 561 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 561 0 0 0
Övertaget värde vid förvärv -475 0 0 0
Årets avskrivningar -1 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -476 0 0 0

Utgående redovisat värde 85 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar fördelade per land:
Storbritannien 2 0 0 0
USA 83 0 0 0

Utgående redovisat värde 85 0 0 0

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 2020 till 82 459 (393) Tkr. För moderbolaget uppgår skattemässiga 
underskottsavdrag per den 31 december 2020 till 34 469 (24 398) Tkr. 

   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. De 
prognostiserade kassaflödena har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta om 17 procent efter 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 17 procent överstiger nyttjandevärdena redovisat värde. Således föreligger inget nedskrivningsbehov per 
2020-12-31. 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. 
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Not 18 Nyttjanderättstillgångar

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Övertaget värde vid förvärv 342 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 342 0 0 0

Övertaget värde vid förvärv -298 0 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -6 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -304 0 0 0
Redovisat värde 38 0 0 0

Not 19 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 173 283 169 551
Förvärv 29 675 0
Lämnade aktieägartillskott 5 174 3 732
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 208 132 173 283
Ingående nedskrivningar -127 774 -124 042
Årets nedskrivningar -49 933 -3 732
Utgående ackumulerade nedskrivningar -177 707 -127 774

Utgående redovisat värde 30 425 45 509

 

Företag 2020-12-31 2019-12-31
Frill Inc 0 9
Zendegii Frill Ltd 0 25 000
Bezzt AB 30 425 0
Add Nutrition AB 0 20 500

Utgående redovisat värde 30 425 45 509

Företag Kapitalandel 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
Bezzt AB 100% 571 559069-3288 Stockholm
Add Nutrition AB 100% 1 333 559006-0256 Stockholm

Not 20 Fordringar hos koncernföretag
Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 19 676 14 651
Utlåning 9 318 8 757
Aktieägartillskott -5 174 -3 732
Omklassificeringar -874 0
Årets nedskrivningar -22 946 0
Utgående redovisat värde 0 19 676

Moderföretaget

     Koncernen       Moderföretaget
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Not 21 Kundfordringar och Avtalstillgångar

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar brutto 239 0 77 54
Reservering för osäkra kundfordringar -7 0 0 0
Upplupna intäkter (avtalstillgångar) 0 0 0 48

Summa 232 0 77 102

Löptidsanalys över ej nedskrivna Koncernen Moderföretaget
kundfordringar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ej förfallet 102 0 75 49
1-30 dagar 64 0 2 53
31-90 dagar 66 0 0 0
91-180 dagar 0 0 0 0
Över 181 dagar 0 0 0 0

Summa 232 0 77 102

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående värde 65 0 0 0
Ökning av förlustreserven, förändringen redovisad i 
resultaträkningen 7 0 0 0
Under året bortskrivna kundfordringar 0 0 0 0

Utgående värde 72 0 0 0

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 85 0 25 43
Förutbetald försäkring 16 0 16 0
Upplupna intäkter (avtalstillgångar) 0 0 0 48
Övriga poster 65 0 65 80
Summa 166 0 106 171

Not 23 Likvida medel
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Bankmedel 8 210 18 2 333 4 570

Summa 8 210 18 2 333 4 570

Förändringen i förlustreserven under räkenskapsåret specificeras nedan: 

Bolagets bedömning är att betalning kommer att erhållas för kundfordringar som är förfallna med inte skrivits ned, då kundernas betalningshistorik 
är god.  
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Not 24 Aktiekapital 

Moderbolaget Frill Holdings aktiekapital och antal 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
Nyemission - 2020 35 810 138 1 790 507 66 120 276 3 306 014 0,05

Not 25 Övrigt tillskjutet kapital

Not 26 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 27 Balanserat resultat inklusive årets resultat

Not 28 Förslag till vinstdisposition
Moderföretaget

2020-12-31
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK)
överkursfond 252 855 860
balanserat resultat -147 830 914
årets resultat -79 023 930

26 001 016

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 26 001 016

26 001 016

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 63 
120 276 aktier och motsvaras av en röst per aktie. Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt betalda. Vid extra bolagsstämma i december 
beslutades att avskaffa de olika aktieslagen så att bolaget endast har ett aktieslag. Ändringen registrerades hos Bolagsverket i början av år 2021, 
se not 38. 

Apportemissionen är ej inkluderad i ovan tabell eftersom den ej ännu är registrerad per bokslutsdatum. Emissionen kommer att medföra att 
bolagets aktiekapital ökar med 3 728 058,10 kronor genom emission av 74 561 162 nya aktier.

Övrigt tillskjutet kapital i koncernen utgår ifrån övrigt tillskjutet kapital i Bezzt AB. I samband med det omvända förvärvet som skedde den 15 
december 2020 tillkom övrigt tillskjutet kapital hänförligt till den apportemission som genomfördes.

I balanserat resultat inklusive årets resultat ingår årets resultat samt tidigare års intjänade vinstmedel i moderbolaget och koncernens dotterbolag.
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Not 29 Resultat per aktie
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,02 0,00

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -808 -104
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före/efter utspädning 50 898 502 26 748 494

Not 30 Avstämning av nettoskuld

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

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

 Likvida medel 8 210 18 2 333 4 570
Låneskulder - förfaller inom ett år -246 0 0 0

Nettoskuld 7 964 18 2 333 4 570

 Likvida medel 8 210 18 2 333 4 570
Bruttoskuld - fast ränta -246 0 0 0

Nettoskuld 7 964 18 2 333 4 570

Not 31 Kassaflöde hänförligt till finansieringsverksamheten
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Leasingskuld
Övertaget värde i samband med förvärv 40 0

0 0
Utgående värde 40 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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. 

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. 

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 2,3 procent av aktiekapitalet och antalet röster i bolaget. 

Vid ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2019 togs beslut om emittering av högst 519 536 teckningsoptioner ledande befattningshavare och övriga 
anställda i bolaget. Per bokslutsdatum var 174 000 optioner utestående till ledande befattningshavare. 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 1,38 ny B-aktie i Frill Holding till en kurs om 4,59 kr. Vid fullt 
utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 35 848 kr. 

Vid ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2017 togs beslut om emittering av högst 1 005 000 teckningsoptioner till styrelsen, ledande 
befattningshavare och övriga anställda i bolaget. Per bokslutsdatum var 620 000 optioner utestående till VD, styrelse och övriga ledande 
befattningshavare. 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. 
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Not 32 Leasingskulder
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31
Förfaller inom 1 år 40 0
Förfaller inom 2-5 år 0 0

Summa 40 0

Not 33 Övriga långfristiga skulder
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Tillkommit via förvärv / ingående värde 670 0 670 670

Summa 670 0 670 670

Skulden till Zendegii Ltd. löper tillsvidare och är räntefri, se not 36 Transaktioner med närstående. 

Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade poster 120 0 118 1 690
Övriga poster 577 0 321 130

Summa 697 0 439 1 820

Not 35 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen Moderföretaget

Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Bankmedel 100 0 100 100
Summa 100 0 100 100

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

Not 36 Transaktioner med närstående

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 0 (19 676) Tkr och skulder om 0 (0) Tkr. Dotterbolaget Add Nutrition 
AB har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 430 (1 900) Tkr från moderbolaget, Bezzt AB 750 (0) tkr och Zendegii Frill Ltd 2 994 (1 832) Tkr. 

Zendegii Ltd., där styrelseledamoten 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 
utnyttjats under året. Per bokslutsdagen uppgår skulden till 246 tkr. Zendegii Ltd. erbjuder även Frill support avseende utveckling av smaker och 
produktutveckling. 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. 

Aktierna i Zendegii Retail Ltd., motsvarande 5 procent av det totala antalet aktier, har överlåtits för 684 GBP, motsvarande det bokförda värdet, till 
styrelseledamoten och före dettta VD Khosro Ezaz-Nikpay, enligt beslut på extra bolagsstämma den 15 december 2020.



40 (42)

Frill Holding AB (publ)
559026-8016

Not 37 Rörelseförvärv

Preliminär förvärvsanalys Frill Holding AB

Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar 123
Varulager 2 658
Övriga fordringar 594
Likvida medel 8 420
Långfristiga skulder -670
Övriga kortfristiga skulder -1 903

Netto identifierbara tillgångar och skulder 9 222
Köpeskilling * 26 316
Koncernmässig goodwill 17 094

Kassaflödespåverkande
Avgår:
Likvida medel (förvärvade) 8 420
Apportemission 26 316
Netto likvidpåverkan 8 420

Not 38 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Exklusivt nordiskt försäljningsavtal med Bacoccoli 

Förvärv av IQ Fuel AB

Frill Holding har den 16 februari 2021 ingått ett exklusivt distributionsavtal för försäljning och marknadsföring av italienska Bacoccolis produkter i 
Norden. Avtalet som breddar Frills produktportfölj innebär exklusiv rätt till försäljning av Bacoccolis produktportfölj i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Island. Avtalet är femårigt och förlängs därefter med ett år i taget. I Bacoccolis portfölj finns flera produkter som kommer lanseras 
under året. I produktsortimentet ingår kallpressad extra jungfruolivolja av högsta kvalitet. Utöver detta planeras även lansering av högkvalitativ 
pasta, choklad och konserverad tryffel. Alla Bacoccolis produkter kommer från Umbrien.

Den 15 december 2020 ingick Frill Holding AB avtal om att förvärva 100% av aktierna i Bezzt AB. Bezzt producerar livsmedel i form av bars och godis, 
sötade med honung. Köpeskillingen för förvärvet av Bezzt uppgick till 29 675 Tkr. Hela köpeskillingen betalades genom att säljarna erhöll 74 561 162 
aktier i Frill Holding AB baserat på stängningskursen för Frills B-aktie på Nasdaq First North den 15 december 2020 som var 0,398 SEK. Efter förvärvet 
äger aktieägarna i Bezzt AB 53% av aktierna i Frill Holding AB och tidigare aktieägare i Frill äger 47% av aktierna i bolaget. Förvärvet har redovisats i 
enlighet med principerna för omvänt förvärv, där Bezzt AB ses som den redovisningsmässiga förvärvaren och Frill Holding AB som den förvärvade 
parten. 

Nedan specificeras effekter av förvärven på koncernens finansiella ställning. Förvärvsanalyserna är preliminära och slutliga analyser av förvärvade 
tillgångar kommer att ske inom ett år från förvärvsdatum. Preliminärt har skillnaden mellan köpeskilling och identifierade tillgångar och skulder allokerats 
till goodwill. Innan värderingsperiodens slut kommer en definitiv allokering att göras. Goodwill bedöms ej vara skattemässigt avdragsgill.

Om Frill Holding AB och dess dotterbolag hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 2 
054 TSEK och till koncernens rörelseresultat -8 969 TSEK. Det finns inga förvärvskostnader förknippade med förvärvet. Frill Holding koncernen 
bidrog med en nettoomsättning om 62 tkr och årets resultat om -561 tkr för perioden 15 december till 31 december 2020.

* Köpeskillingen avser verkligt värde på aktierna i Frill Holding på förvärvsdagen. Antalet aktier innan förvärvet uppgick till 66 120 276 och 
aktiekursen på förvärvsdagen var 0,398 SEK.

Den 22 april förvärvade Frill 100 procent av de utestående aktierna i iQ Fuel AB. Den totala köpeskillingen var 37,6 MSEK, varav 8,1 MSEK 
betalades kontant för lösen av tidigare lån och villkorade aktieägartillskott i iQ Fuel. Resterande köpeskilling om 29,5 MSEK erlades via revers 
vilken i en efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 36 285 357 nyemitterade aktier. Teckningskursen var 0,813 SEK per aktie 
och grundade sig på en överenskommelse mellan Frill och säljarna och bedöms därmed som marknadsmässig. Detta motsvarade en total 
utspädning om cirka 20,5 procent. En tilläggsköpeskilling i form av nyemitterade aktier i Frill till ett värde av 8 MSEK utgår om iQ Fuel under 
räkenskapsåret 2021 når ett omsättningsmål på 39,6 MSEK. Dessa tilläggsköpeskillingsaktier kommer emitteras till en teckningskurs motsvarande 
den volymriktade genomsnittskursen (Eng. WVAP) för Frills aktier på Nasdaq First North de 45 handelsdagar som närmast föregår dagen för Frills 
emission av tilläggsköpeskillingsaktierna. Tillträdesdagen var den 23 april 2021.



41 (42)

Frill Holding AB (publ)
559026-8016

Förvärv av Kling Homie AB

Förvärv av Nathalies Direct Trade AB

Ändringar i ledningen och styrelsen 

Aktiekapital och aktieslag

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

Den 23 februari tillträdde Peter Blom som VD och koncernchef för Frill Holding AB, tidigare styrelseordförande. Tidigare VD Nici Ferber tillträdde 
som VD i Bezzt AB. Fram tills bolagsstämma 18 maj 2021 är Anna Hällöv t.f. styrelseordförande, tidigare styrelseledamot.

På extra bolagsstämman den 15 december fattades beslut om att genomföra förvärvet av Bezzt AB via en apportemission som betalas genom en 
nyemission av aktier i Frill Holding. Detta medför att bolagets aktiekapital har ökat med 3 728 058,10 kronor genom emission av 74 561 162 nya 
aktier. Registrering av apportemissionen har skett efter årets utgång. På den extra bolagsstämman beslutades även om att anta en ny 
bolagsordning varigenom bolagets olika aktieslag avskaffades så att bolaget endast har ett aktieslag och att ändra gränserna för aktiekapitalet och 
antalet aktier. Även denna ändring registrerades efter årets utgång.

För finansiering av förvärven och en fortsatt offensiv expansion beslutade Frills styrelse den 22 april, med stöd av extra bolagsstämmans 
bemyndigande den 15 december 2020, att uppta ett konvertibelt lån genom en riktad emission av konvertibler till ett antal kvalificerade investerare, 
varigenom Frill tillförs en bruttolikvid om högst 85 MSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt möjliggöra finansiering av förvärven och eventuella tillkommande bolagsförvärv. 

Konvertibeln löper med en årlig ränta om 6 procent som erläggs kalenderhalvårsvis. Lånet förfaller till betalning den 30 april 2024, i den mån 
konvertering inte dessförinnan ägt rum. Teckningskursen per konvertibel är en krona, vilket motsvarar det nominella beloppet per konvertibel. 
Konvertering kan påkallas under perioden 1 september 2021 till 30 april 2024, till en konverteringskurs uppgående till 0,70 SEK per aktie vilken av 
Frills styrelse anses marknadsmässig.

Om emissionen av konvertibeln fulltecknas (85 MSEK) och samtliga konvertibler konverteras till aktier tillkommer 121 428 571 nya aktier i Frill. 
Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 6 071 428,55 SEK. De nya aktier som tillkommer vid full konvertering kommer utgöra cirka 38 
procent av antalet aktier i Frill beräknat på antalet aktier efter utgivandet av vederlagsaktierna från förvärven i april 2021. Vid tidpunkten för 
årsredovisningens avlämnade har konvertibler till ett värde av 66,75 MSEK tecknats och betalats. 

Avsiktsförklaring förvärv av B8 Sverige AB
Den 22 april ingick Frill en avsiktsförklaring med ägare representerande 55 procent av samtliga utestående aktier i B8 Sverige AB (Beijing 8) om 
förvärv av dessa ägares aktier. Frills ambition är att förvärva 100 procent av samtliga utestående aktier och konvertibler i Beijing 8. Köpeskillingen 
beräknas uppgå till ca 47,8 MSEK genom nyemitterade aktier och konvertibler. Frill har inlett en sedvanlig granskningsprocess och förvärvet 
beräknas kunna genomföras under Q2 2021, förutsatt att avtal om förvärv ingås.

Konvertibelemission om högst 85 MSEK

Den 22 april förvärvade Frill 100 procent av de utestående aktierna i Kling Homie AB. Den totala köpeskillingen var 28,5 MSEK, varav 11 MSEK 
betalades kontant och 17,5 MSEK erlades via revers vilken i en efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 21 525 215 
nyemitterade aktier. Teckningskursen var 0,813 SEK per aktie och grundar sig på en överenskommelse mellan Frill och säljarna och bedöms 
därmed som marknadsmässig. En kontant tilläggsköpeskilling utgår, baserat på omsättningen av Kling Homies produkter fram till 31 december 
2025. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 5 procent av den totala omsättningen som uppgår till 400 MSEK och 10 procent av den del av omsättningen 
som överstiger 400 MSEK. Tillträdesdagen var den 23 april 2021.

Den 22 april förvärvade Frill 100 procent av de utestående aktierna i Nathalies Direct Trade AB. Den totala köpeskillingen var 4 MSEK och erlades 
kontant. Även en kontant tilläggsköpeskilling motsvarande 5 procent av omsättningen av Nathalies Direct Trades produkter fram till den 31 
december 2026 ska erläggas. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 7,5 MSEK, beräknat på en total omsättning under perioden om 150 
MSEK. Tillträdesdagen var den 23 april 2021.

Preliminära förvärvskalkyler kommer att presenteras i halvårsrapporten för 2021.
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Stockholm den 27 april, 2021

Anna Hällöv Peter Freedman
Styrelsens ordförande Styrelseledamot

Nici Ferber Andrew McKinley
Styrelseledamot Styrelseledamot

Khosro Ezaz-Nikpay Jan Åström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Peter Blom
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 april 2021

Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor

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.
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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 2020. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 8 - 42 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 2020 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1 – 7. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Den andra informationen består av sammanfattning av verksamheten under år 2020 samt information koncernens 
nuvarande 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 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer 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 27 april 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Claes Sjödin 
Auktoriserad revisor 


