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FörvaltningsberäUelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Ni co cci n o H o l d i n g AB ( p u b l ) , o rg. n r.
556942-1604 (nedan ”Nicoccino Holding”), får
härmed avlämna årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari
2018 – 31 december 2018. Om inte annat särskilt
anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor
(tkr).
KONCERNSTRUKTUR OCH VERKSAMHET
Koncernstruktur
Nicoccino Holding AB är e0 svenskt akNebolag.
Moderbolagets akNer är listade på Nasdaq
Stockholm First North. Adressen Nll huvudkontoret är Lahällsvägen 48, 183 30 Täby.
Nicoccino Holding AB är moderbolag i koncernen.
Nicoccino AB, org. nr. 556958-3353, med huvudkontor i Täby, är e0 helägt do0erbolag Nll
Nicoccino Holding AB. Nicoccino Ltd i London är
helägt do0erbolag Nll Nicoccino AB och har haP
sin verksamhet vilande under 2018.
Bolaget och koncernens verksamhet bedrivs
huvudsakligen i Sverige. Nicoccino Holdings
verksamhet består av utveckling, administraNon
och varumärkesmarknadsföring. Do0erbolaget
Nicoccino AB verksamhet utgörs av Nllverkning,
och registrering av nikoNnprodukten Nicoccino™.

Nicoccino™ är en patentskyddad, innovaNv och
diskret nikoNnprodukt som snabbt levererar
nikoNn och ger användaren Nllgång Nll nikoNn
utan tobakens biverkningar. Nicoccino™ är en
lövtunn ﬁlm med en yta som motsvarar hälPen
av e0 frimärke.
Nicoccino™ appliceras på e0 diskret sä0 under
läppen eller på annan munslemhinna. Inom
några minuter har nikoNnet avge0s, ﬁlmen lösts
upp och försvunnit utan a0 lämna någon restprodukt.
Nicoccino™ helt utan tobak och fri från andra
skadliga kemikalier. Dessutom kan Nicoccino™
användas när som helst. Förutom läkemedelklassat nikoNn består Nicoccino™ Nll största
delen av en alginat, som är utvunnen ur en
brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och
samtliga övriga ingredienser är
läkemedelklassade. Tidigare har nikoNnﬁlmen
visats vara bioekvi-valent i en mindre studie med
Nicore0e Spray 1mg.
ProdukNon och kliniska prövningar kommer a0
genomföras av externa parter.

Allmänt om verksamheten
Nicoccinos vision är a0 på sikt vara en ledande
aktör på marknaden för recepcria nikoNnläkemedel.
För a0 nå sin vision arbetas målmedvetet med
aﬀärs- och produktutveckling. Aﬀärsmodellen
bygger på a0 introducera produktplaeormen Nll
internaNonella partners som vill etablera sig på
marknaden för läkemedelsregistrerade nikoNnprodukter eller vill utöka sin beﬁntliga produktporcölj, för a0 sedan själva lansera produkten
globalt eller i olika regioner.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
Strategiförändring

Produk;on och kliniska studier

Strategin ligger fast a0 registrera produktpla0formen för rökavvänjning med mål a0 hi0a globala partners som kan distribuera produkterna på
marknaden för läkemedelregistrerade nikoNnprodukter.

E0 av resultaten från testlansering av produkten,
som en konsumentvara i England 2015 var a0
prisnivån var för hög, vilket var en eﬀekt av
Nllverkningskostnaden. Fokus har därmed legat
på a0 ﬁnna metoder som leder Nll lägre
kostnader.

Marknad och poten;ella kunder
I en rapport från WHO och USA:s naNonella
cancerinsNtut visar man a0 kostnaderna för
hälsovård och produkNonsborcall är mycket högre
än intäkterna från tobaksska0er, som uppska0as
Nll cirka 2 400 miljarder kronor under 2013–2014.
Kostnaderna för rökning är cirka 9 000 miljarder.
Studien beräknar även a0 antalet människor som
dör av rökning kommer a0 öka Nll 8 miljoner, en
ökning med 2 miljoner människor. ”Mer än 80
procent av dem i låg- och medelinkomstländer”,
står det i studien. Till de0a kommer kunskapen om
a0 för varje person som dör, drabbas y0erligare
20 människor av minst en allvarlig sjukdom.
I västvärlden sjunker rökningen, medan den ökar i
resten av världen. Globalt se0 sNger siﬀran sakta
med cirka 3 % om året, främst i områden i
Mellanöstern, Indien och Kina. Det är med lagsNPning, restrikNoner och ska0etryck antalet
rökare har pressats ned, i kombinaNon med hjälpmedel.
Marknaden för rökavvänjningsprodukter är betydande, och förväntas växa med 3-4% per år. Det
är mycket troligt a0 Nicoccino med sin unika
produkt kan bidra med e0 eﬀekNvt hjälpmedel
mot rökavvänjning.
Under perioden har e0 förslag ”Beska0ning av
nikoNnhalNga produkter i mun och näsa som ej
innehåller tobak” (proposiNon (2017/18:187)),
trä0 i laga kraP, vilket därmed kommer a0 ge
Nicoccino möjlighet a0 söka partners som kan
sälja produkter utanför läkemedelsmarknaden.
Nicoccino har inle0 diskussioner med potenNella
samarbetspartners.

Styrelsen har under året fa0at beslut a0 satsa
vidare på en ny förpackningslösning, en mulNpack
som väsentligt reducerar Nllverkningskostnaden
per dos. Produkten kommer a0 vara
konsumentvänligare och kommer även a0
minimera belastningen på miljön genom a0
minska mängden förpackningsmaterial.
KostnadsredukNonen och en öppning på
konsumentmarknaden kommer a0 innebära
minst e0 halvårs senareläggning av kliniska
studien för läkemedelsprodukten. Den kliniska
studien kommer a0 startas under 2019, vilket är
en senareläggning av den ursprungliga Ndplanen
med ca 1 år.
Planering av kliniska studien pågår.
Medarbetare
Anders Uloielm, som är VD sedan oktober 2016
har inga medarbetare utan köper resurser och
kompetenser alltePer behov uppstår
Immateriella Rä@gheter
Niko;npatentet
NikoNnpatentet bygger på en unik patenterad
alginat drug-delivery plaeorm, som ger en
långsam upplösning under 3–5 minuter, från det
ﬁlmen placerats i munslemhinnan. Under denna
period frisä0s nikoNnet vilket ger god Nd för
absorpNon från munslemhinnan Nll blodbanan.
Det ﬁnns idag några munlösliga så kallade ﬁlmer
på marknaden. Gemensamt för dessa är a0 de
löses upp mycket snabbt och därePer sväljs,
vilket resulterar i a0 nikoNnet inte hinner absorberas från munslemhinnan utan framför allt
från magtarmkanalen

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – ÅRSREDOVISNING 2018

5/35

NikoNnprodukten kan lagras vid rumstemperatur
utan a0 nikoNnet bryts ned.
En fördelen med godkända nikoNnpatent är a0
den förstärker och förlänger skyddet av alginat
drug-delivery plaeormen fram Nll 2033.
Under 2018 godkändes nikoNnpatentet i Japan och
Ukraina och är därmed godkänt i totalt 8 länder.
Ansökan har blivit beviljad i EU och har lämnats Nll
y0erligare 9 länder.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Nicoccino har inle0 diskussioner med potenNell
samarbetspartner.
Det Europeiska Patentverket, (European Patent
Oﬃce, EPO), har beslutat a0 bevilja Nicoccino AB
e0 europeiskt patent (EP2830589), vilket ger
patent i totalt 40 länder.
Det mexikanska patentverket har godkänt
bolagets patentansökan nr MX/a/2014/010760.
Patentet kommer a0 beviljas inom en snar
framNd.
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RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Flerårsjämförelse

Investeringar

Nicoccinos verksamhet startade 2014 då bolaget
genomförde en kontantemission om 40 mkr samt
en apportemission varigenom Nicoccino Holding
AB förvärvade do0erbolaget Nicoccino AB som
driver den operaNva verksamheten.

Koncernens investeringar i materiella anläggningsNllgångar har ske0 med 0,0 mkr (0,0 mkr).

OmsäFning, resultat och kassaﬂöde
Koncernens omsä0ning uppgick Nll 0,0 mkr (0,0
mkr) för räkenskapsåret. Ne0oresultatet uppgick
Nll -3,9 mkr (-5,7 mkr) eller -0,28 kr (-0,41 kr) per
akNe för perioden. Kassaﬂöde från den löpande
verksamheten uppgick för perioden Nll –3,8 mkr
(-5,8 mkr) eller -0,26 kr (-0,49 kr) per akNe.

Likviditet och ﬁnansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick vid årets
utgång Nll 13,9mkr (17,5 mkr). Det egna kapitalet
i koncernen var vid årets utgång 13,6 mkr (17,7
mkr) och soliditeten var 93 % (95%).
MODERBOLAGET NICOCCINO HOLDING AB
(PUBL)
Moderbolaget Nicoccino Holdings resultat för
året uppgick Nll -4,1 mkr (-11,1 mkr). Moderbolagets likvida medel uppgick vid årets utgång
Nll 11,5 mkr (13,7 mkr). Det egna kapitalet i
moderbolaget var vid årets utgång 8,8 mkr (12,9
mkr). Soliditeten var 74% (93%).

Flerårsöversikt
Koncernen
tkr (om ej annat anges)
NeGoomsäGning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat ePer ﬁnansiella poster
Resultat ePer ska0
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Likvida medel per balansdagen
Eget kapital per balansdagen
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsa0 kapital, %
Resultat per akNe, före utspädning, kr
Resultat per akNe, ePer utspädning, kr
Ne0oinvesteringar i materiella anläggningsNllgångar
Kassaﬂöde per akNe, kr
Eget kapital per akNe, kr
Soliditet
Antal anställda vid periodens slut

2018

2017

2016

2015

2014

0
-4 216
-4 150
-3 903
-3 903
-3 841
13 937
13 571

0
-5 417
-5 339
-5 689
-5 689
-6 475
17 531
17 713

359
-124 523
-124 164
-125 922
-125 922
-11 341
24 321
24 032

868
-32 368
-29 981
-31 237
-31 237
-28 052
36 285
148 541

108
-18 463
-17 644
-17 428
-17 428
-21 519
13 966
128 113

neg
neg
-0,28
-0,28
0
-0,26
0,98
93%
0

neg
neg
-0,41
-0,41
0
-0,49
1,28
95%
1

neg
neg
-9,10
-9,10
280
-0,87
1,74
91%
2

neg
neg
-2,41
-2,41
39
1,72
10,74
96%
9

neg
neg
-2,05
-2,05
268
1,64
11,53
98%
5
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AKTIEN OCH ÄGARNA
EGNA AKTIER
Notering

Utdelning och utdelningspolicy

Nicoccino Holdings akNe är sedan den 27 juni 2014
noterad på Nasdaq Stockholm First North med
kortnamnet NICO.

Styrelsen kommer inte a0 föreslå någon utdelning
Nll akNeägarna Nlls dess a0 resultat, kassaﬂöde,
ﬁnansiell ställning och kapitalbehov sammantaget
moNverar de0a.

Antalet akNeägare i Nicoccino Holding uppgick Nll
3 414 den 31 december 2018.
FNCA Sweden AB är Nicoccino Holding cerNﬁed
adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46
8 528 00 399.

ÄGARSTRUKTUR
De 10 största akNeägarna per 31 december 2018
var:

Ak;ekapitalet
AkNekapitalet i Nicoccino Holding uppgick vid
periodens utgång Nll 0,69 MSEK fördelat på
13 830 000 akNer.
Enligt Nicoccino Holdings bolagsordning ska akNekapitalet uppgå Nll lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor och antalet akNer uppgå Nll lägst
10 000 000 och högst 40 000 000. AkNernas
kvotvärde är 0,05 krona (fem öre). Bolaget har
endast e0 akNeslag och samtliga akNer har lika rä0
Nll utdelning och översko0 vid likvidaNon samt
beräygar Nll en röst per akNe. AkNerna i Nicoccino
Holding är inte, och har inte varit, föremål för
erbjudande Nll följd av budplikt, inlösenrä0 eller
lösningsskyldighet. AkNerna har inte varit föremål
för något oﬀentligt upp-köps-erbjudande. AkNerna
har ge0s ut i enlighet med svensk lagsNPning och
är denominerade i svenska kronor. Det ﬁnns inga
inskränkningar i rä0en a0 fri0 överlåta akNer.

Ak5eägare
JP Morgan Bank
UBS Switzerland
Svenska Handelsbanken
Hübine0e, Fredrik
Lejonfemman i Nässjö AB
Edlund, Johan
Banque InternaNonale A Lux
Eriksson, Mats
Millstam, Bo
Edlund, Anders
Övriga
Summa
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Innehav
ant ak5er
3 465 246
2 395 369
1 388 206
1 253 535
1 021 913
516 360
357 862
294 827
260 000
200 000
11 153 318
2 676 682
13 830 000

Ägarandel
25,1%
17,3%
10,0%
9,1%
7,4%
3,7%
2,6%
2,1%
1,9%
1,4%
80,6%
19,4%
100,0%
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Aﬀärsstrategin är anpassad Nll de förutsä0ningar
som kommer a0 råda på en framNda marknad.
Några av de omvärldsfaktorer som har påverkat
aﬀärsstrategin är bl.a. marknadsförutsä0ningarna
och den regulatoriska utvecklingen inom EU.
Strategin för verksamheten är a0 registrera
produkten, som ska lanseras som e0 recepcri0
läkemedel.
OrganisaNonen arbetar konNnuerligt med a0
opNmera produkNon och samarbetspartners.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Riskerna är indelade i olika typer av risk:
omvärldsrisk, ﬁnansiell risk och verksamhetsrisk.
Omvärldsrisk
Marknadstrender
Moderbolaget kommer a0 Nllverka och på sikt a0
sälja nikoNnprodukter för den recepcria
läkemedelmarknaden.
FramNda nikoNnprodukter bedöms kunna säljas
som anNngen en konsumentprodukt och/eller e0
recepcri0 läkemedel beroende varje marknads
lagsNPning. Det pågår akNviteter a0 sälja
nikoNnprodukter som konsumentprodukt på den
svenska marknaden. Branschen som helhet
kännetecknas av ﬂera starka tobaks- och
läkemedelsföretag samt intresseorganisaNoner
som via lobbyakNviteter kan komma a0 påverka
hur nikoNnprodukter får försäljas och marknadsföras på olika marknader.

LagsSTning och regelverk
För a0 kunna sälja sin nikoNnprodukt som e0
recepcri0 läkemedel, måste marknadsgodkännande erhållas för varje geograﬁsk marknad.
Bolaget kan inte med säkerhet förutsäga vilka
komple0erande kliniska studier som måste
genomföras för olika marknader, a0 Nllverkningsprocessen godkänns, vilken Nd det tar a0 få
marknadsgodkännande samt a0 marknadsgodkännande med säkerhet erhålls på de marknader
som önskas. I de0a fall är bolaget, likt övriga bolag i
läkemedelsbranschen, beroende av bedömningar
och beslut från berörda myndigheter, Nll exempel
Läkemedelsverket i Sverige eller European Medicins
Agency (EMA) i EU. Sådana bedömningar omfa0ar
bland annat Nllstånd a0 ucöra kliniska prövningar
och Nllstånd a0 marknadsföra och sälja läkemedel.
En ansökan om marknadsgodkännande av bolagets
produkter som läkemedel kräver omfa0ande
dokumentaNon avseende bland annat kliniska
resultat, kvalitetssäkring och a0 produkNonen
uppfyller gällande naNonella och internaNonella
krav.
AkSemarknadsrisk
En potenNell investerare bör vara medveten om a0
en investering i moderbolagets akNer är förknippad
med en hög grad av risk. Utöver bolagets resultat är
kursen på akNerna beroende av ﬂera faktorer som
bolaget inte kan påverka. Sådana faktorer innefa0ar
exempelvis det ekonomiska klimatet, marknadsräntor, kapitalﬂöden, poliNsk osäkerhet samt
marknads- och beteendepsykologi. Även om
moderbolagets akNviteter utvecklas posiNvt går det
inte a0 utesluta a0 en investerare gör en förlust vid
avy0ring av bolagets akNer.
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Finansiell risk

Patent, varumärken och know-how

Valutakursförändringar

I den typ av verksamhet som bolaget bedriver
föreligger allNd risken a0 bolagets patent, i
licensierade patenträygheter eller övriga
immateriella räygheter inte ger Nllräckligt skydd för
bolaget eller a0 moderbolagets räygheter inte kan
vidmakthållas. Vidare kan intrång i patent komma
a0 ske, vilket kan leda Nll kostsamma tvister.
NegaNva ucall av tvister om immateriella
räygheter kan för den förlorande parten leda Nll
förlorat skydd, förbud a0 fortsä0a ny0ja aktuell
räyghet eller skyldighet a0 betala skadestånd.

Moderbolagets Nllverkning sker utanför Sverige.
Förändringar i valutakurser har en direkt påverkan
på rörelseresultat, balansräkning och kassaﬂöde.
Valutarisker återﬁnns främst i valutorna EUR, GBP
och USD både i form av transakNons- och
omräkningsrisker.
Rörelsekapital
Det kan inte uteslutas a0 bolaget kommer a0
behöva söka ﬁnansiering, inklusive lånat eller eget
kapital, för a0 täcka e0 framNda kapitalbehov. Det
ﬁnns heller inga garanNer för a0 sådan annan
ﬁnansiering kan anskaﬀas från var Nd Nll annan
eller a0 villkoren för sådan annan ﬁnansiering är
acceptabla för moderbolaget och dess akNeägare.
Konkurrens
Bolaget verkar i en bransch som kännetecknas av
hård konkurrens och det kan inte garanteras a0
bolagets produkter kommer a0 föredras framför
konkurrerande företags existerande eller
kommande produkter på marknaden. FramNda
produkter under utveckling av andra företag kan
medföra ökad konkurrens och försämrade
möjligheter för moderbolagets produkter med
avseende på marknadsandel och pris. Nämnda
osäkerheter innebär risker som kan inverka
negaNvt på bolagets förväntade omsä0ning,
resultat och ﬁnansiella ställning.

Bolaget har licensierat e0 ﬁlmpatent av Uppsalagruppen Medical AB. Patentet har hiylls godkänts i
EU och i tre0on länder (Sverige, USA, Kina, Ryssland,
Japan, Australien, Nya Zeeland, Mexico, Sydafrika,
Indien, Israel, Sydkorea och Kanada). Bolaget har
även lämnat en patentansökan avseende e0
komple0erande patent gällande nikoNn. Under
2018 godkändes patentet i Japan och Ukraina.
Ansökan har lämnats Nll y0erligare 9 länder samt Nll
EU. Totalt har bolaget patentskydd Nll 2033. Vidare
har moderbolaget registrerat varumärket
Nicoccino™ i EU och har även ansökt om registrering
i vissa länder utanför EU.
Även om bolaget använder sekretessavtal samt
ePersträvar a0 internt behålla kunskap om och
kontroll över de mest känsliga komponenterna vid
framställning av bolagets produkter, ﬁnns inga
garanNer för a0 okontrollerad spridning och
kopiering av produkNonsmetoder inte kan komma
a0 ske. Sådan okontrollerad spridning och kopiering
skulle kunna skada bolaget om den används för
framställning av konkurrerande produkter eller om
den på annat sä0 utny0jas kommersiellt utan
ekonomisk kompensaNon för bolaget.
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Verksamhetsrisk

Produktansvar

Rekrytering av nyckelpersoner

Moderbolaget och koncernens verksamhet medför
risker för produktansvar. Produktansvarsförsäkringar upprä0hålls där så bedöms är vikNgt.
Dock kan eventuella skadeståndsanspråk som
riktas mot moderbolaget och koncernen i händelse
av skador orsakade av bolagets och koncernens
produkter eller produktkandidater komma a0
översNga de belopp som ersä0s av tecknade
försäkringar. Vidare går det inte a0 utesluta a0
produktansvars-försäkringen inte täcker e0
eventuellt skadestånds-anspråk. Om moderbolaget
blir skadeståndsskyldigt utöver vad som täcks av
bolagets resultat och ﬁnansiella ställning negaNvt.

Koncernen anser sig ha de resurser som krävs för
a0 arbeta med den aﬀärsmodell som ligger Nll
grund för bolaget och därmed föreligger inga
särskilda rekryteringsbehov.
Bolaget köper de tjänster och kompetenser som
erfordras för a0 fullfölja beslutad strategi.
ProdukSon och samarbetspartners
Nicoccinos produkter Nllverkas av externa fabriker
utanför Sverige med substanser från bolagets och
koncernens leverantörer. Det kan inte garanteras
a0 förseningar inte inträﬀar eller a0 sådana
motparter uppfyller sina åtaganden enligt
ingångna avtal eller a0 nya avtal kan ingås Nll
fördelakNga villkor.
Det går inte a0 garantera a0 avtal kan ingås Nll
fördelakNga villkor eller a0 ingångna avtal hålls av
motparterna. Om vikNga samarbeten inte kan
ingås, sägs upp eller fungerar oNllfredsställande
kan de0a inverka negaNvt på bolagets fortsa0a
utveckling, Nllväxt och ﬁnansiella ställning. Om
aﬀärskriNska system går ner eller havererar
påverkas bolaget negaNvt.

Koncernens huvudsakliga verksamhetsområde
ligger inom utveckling och försäljning av
nikoNnprodukter vilket medför risker för a0
personer som anNngen konsumerar eller deltar i
kliniska studier med bolagets produkter eller på
annat sä0 kommer i kontakt med bolagets
produkter drabbas av biverkningar. Konsekvensen
av sådana potenNella biverkningar kan på olika
marknader försena eller stoppa den fortsa0a
processen a0 erhålla marknadsNllstånd, innebära
försäljningsstopp och därmed påverka bolagets
omsä0ning, resultat och ﬁnansiella ställning. Det
kan inte heller uteslutas a0 bolaget kan komma a0
bli stämt av personer som drabbas av biverkningar,
vilket kan leda Nll a0 bolaget blir skyldig a0 betala
skadestånd.
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RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande ﬁnns följande fria medel och årets resultat i moderbolaget.
Fri0 eget kapital
Årets resultat

12 235 377
-4 132 686
8 102 691

Styrelsen föreslår a0 årets förlust avräknas från överkursfonden.
varePer det egna kapitalet uppgår Nll:
Överkursfond

8 102 691
8 102 691

Beträﬀande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas Nll ePerföljande resultat- och
och balansräkningar med Nllhörande Nlläggsupplysningar.
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för
koncernen
Koncernen
tkr (om ej annat anges)

not 1

Rörelsens intäkter
NeGoomsäGning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

2018-01-01 -2018-12-31

2017-01-01 -2017-12-31

66
66

78
78

-40
-3 775
-290
-111
-4 216

-74
-3 632
-1 030
-681
-5 417

-4 150

-5 339

250
-3
247

-350
-350

-3 903

-5 689

0
-3 903

0
-5 689

-239
-239

-630
-630

Årets totalresultat

-4 142

-6 319

Årets resultat hänförligt Sll:
Moderbolagets akNeägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Årets resultat

-3 903
-3 903

-5 689
-5 689

Årets totalresultat hänförligt Sll:
Moderbolagets akNeägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Årets totalresultat

-4 142
-4 142

-6 319
-6 319

-0,28
-0,28

-0,41
-0,41

13 830
13 830
13 830

13 830
13 830
13 830

not 2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningsNllgångar
Summa rörelsens kostnader

not 3
not 4
not 5

Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
FinansneGo

not 6

Resultat före skaG
Ska0
Årets resultat

not 8

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som kan komma aG omföras Sll årets resultat
Årets omräkningsdiﬀerenser vid omräkning av utländska verksamheter
Årets övrigt totalresultat

Resultat per akSe
före utspädning (kr)
ePer utspädning (kr)

not 9

Genomsni0ligt antal akNer, tusental, före utspädning
Genomsni0ligt antal akNer, tusental, ePer utspädning
Antal akNer vid årets slut, tusental
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Rapport över ﬁnansiell ställning för koncernen
Koncernen
tkr (om ej annat anges)

2018-12-31

2017-12-31

not 10

314

372

not 11
not 12

0
36
350

251
79
702

273
95
368

284
79
363

Likvida medel
Summa omsäGningsSllgångar

13 937
14 305

17 531
17 894

SUMMA TILLGÅNGAR

14 655

18 596

692
196 220
840
-184 181

692
196 220
1 079
-180 278

13 571

17 713

-

-

Summa eget kapital

13 571

17 713

Skulder
KorOris;ga skulder
Leverantörskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kordrisSga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER

405
64
615
1 084
1 084
14 655

87
161
635
883
883
18 596

Tillgångar
Anläggnings5llgångar
Immateriella anläggnings;llgångar
Patent, licenser och liknande räygheter
Materiella anläggnings;llgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
InstallaNoner i annans fasNghet
Summa anläggningsSllgångar
OmsäNnings5llgångar
Övriga korcrisNga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kordrisSga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
AkNekapital
Övrigt Nllskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserat resultat inklusive årets resultat

not 14

not 16

Eget kapital hänförligt Sll moderbolagets akSeägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande

not 17
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Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

AkNekapital

Övrigt
Nllskjutet
kapital

Omräkningsreserver

Ansamlad
förlust

Totalt
eget kapital

692

196 220

1 709

-174 589

24 032

-5 689
0

0

-630
-630

-5 689

-5 689
-630
-6 319

0

0

0

0

0

Utgående eget kapital 2017-12-31

692

196 220

1 079

-180 278

17 713

Ingående eget kapital 2018-01-01

692

196 220

1 079

-180 278

17 713

-3 903

-3 903

Koncernen
tkr (om ej annat anges)
Ingående eget kapital 2017-01-01

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat

Transak5oner med ak5eägarna
Summa transakNoner med akNeägarna

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat

-239

-239

0

0

-239

-3 903

-4 142

0

0

0

0

0

692

196 220

840

-184 181

13 571

Transak5oner med ak5eägarna
Summa transakNoner med akNeägarna
Utgående eget kapital 2018-12-31
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Rapport över kassaﬂöden för koncernen (indirekt metod)
Kassaﬂödesanalysen har upprä0ats enligt den indirekta metoden. Det redovisade
kassaﬂödet omfa0ar endast transakNoner som medför in- eller utbetalningar.
Koncernen
tkr (om ej annat anges)

2018-01-01 -2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före ﬁnansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Avskrivningar
Övriga ej kassaﬂödespåverkande poster
Betald inkomstska0
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2017-01-01 -2017-12-31

-4 150

-5 339

111
2
0
-4 037

681
-631
0
-5 289

0
-5
201
-3 841

0
244
-1 430
-6 475

0
0
0
0

35
0
0
35

-3 841

-6 440

250
-3
247

0
-350
-350

ÅRETS KASSAFLÖDE

-3 594

-6 790

Likvida medel vid årets början
Valutakursdiﬀerens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

17 531
0
13 937

24 321
0
17 531

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning av materiella anläggningsNllgångar
Förvärv av materiella anläggningsNllgångar
Avy0ring av ﬁnasiella Nllgångar
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
NeGokassaﬂöde före ﬁnansieringsverksamhet
Finansieringsverksamheten
Erhållna ﬁnansiella intäkter
Erlagd ränta och ﬁnansiella kostnader
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten
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Resultaträkning för moderbolaget
Moderbolaget
tkr (om ej annat anges)

2018-01-01 -2018-12-31

Rörelsens intäkter
NeGoomsäGning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

2017-01-01 -2017-12-31

62
2 285
2 347

2 134
2 134

-1 689
-290
0
-1 979

-1 788
-446
0
-2 234

368

-100

0
-1
-1

0
0
0

367

-100

-4 500

-11 000

-4 133

-11 100

0

0

-4 133

-11 100

0
0

0
0

Årets totalresultat

-4 133

-11 100

Årets resultat hänförligt Sll:
Moderbolagets akNeägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Årets resultat

-4 133
0
-4 133

-11 100
0
-11 100

Årets totalresultat hänförligt Sll:
Moderbolagets akNeägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Årets totalresultat

-4 133
0
-4 133

-11 100
0
-11 100

not 2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Nedskrivning andelar i koncernföretag
Summa rörelsens kostnader

not 3
not 4

Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
FinansneGo

not 6

Resultat eTer ﬁnansneGo
BokslutsdisposiNoner

not 7

Resultat före skaG
Ska0

not 8

Årets resultat
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som kan komma aG omföras Sll årets resultat
Poster som kan komma a0 omföras Nll årets resultat
Årets övrigt totalresultat
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Balansräkning för moderbolaget
Moderbolaget
tkr (om ej annat anges)
Tillgångar
Anläggnings5llgångar
Finansiella anläggnings;llgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningsSllgångar

not 13

OmsäNnings5llgångar
Övriga korcrisNga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kordrisSga fordringar

2017-12-31

171
171

171
171

62
81
143

8
41
49

11 516
11 659
11 830

13 657
13 706
13 877

692
692

692
692

12 236
0
-4 133
8 103
8 795

23 336
0
-11 100
12 236
12 928

118
64
2 518
335
3 035
3 035
11 830

33
106
381
429
949
949
13 877

not 14

Kassa och bank
Summa omsäGningsSllgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
AkNekapital, 13 830 000 akNer med kvotvärde kr. 0,05
S:a bundet eget kapital
FriN eget kapital
Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets resultat
S:a fri0 eget kapital
Summa eget kapital
AvsäNningar och skulder
KorOris;ga skulder
Leverantörsskulder
Övriga korcrisNga skulder
Skulder Nll koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kordrisSga skulder
Summa avsäGningar och skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018-12-31

not 16

not 15
not 17

NICOCCINO HOLDING AB (publ) – ÅRSREDOVISNING 2018

18/35

Förändringar i eget kapital för moderbolaget

Moderbolaget
tkr (om ej annat anges)

AkNekapital

Överkursfond

Balanserade
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01
DisposiNon av resultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

692

196 219
-172 883

-4 455
4 455

-168 428
168 428
-11 100

0

-172 883

4 455

157 328

24 028
0
-11 100
0
-11 100

Utgående eget kapital 2017-12-31

692

23 336

0

-11 100

12 928

Ingående eget kapital 2018-01-01
DisposiNon av resultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

692

23 336
-11100

0
0

-11 100
11 100
-4 133

12 928

0

-11 100

0

6 967

-4 133
0
-4 133

Utgående eget kapital 2018-12-31

692

12 236

0

-4 133

8 795
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Kassaﬂödesanalys för moderbolaget (indirekt metod)
Kassaﬂödesanalysen har upprä0ats enligt den indirekta metoden.
Det redovisade kassaﬂödet omfa0ar endast transakNoner som medför in- eller utbetalningar.
Moderbolaget
tkr (om ej annat anges)

2018-01-01 -2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat ePer ﬁnansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet

2017-01-01 -2017-12-31

367

-100

367

-100

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-94
2 086
2 359

6 203
-479
5 624

Investeringsverksamheten
Erlagt akNeägarNllsko0/koncernbidrag
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-4 500
-4 500

-11 000
-11 000

NeGokassaﬂöde före ﬁnansieringsverksamhet

-2 141

-5 376

0

0

PERIODENS KASSAFLÖDE

-2 141

-5 376

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

13 657
11 516

19 033
13 657

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet

Finansieringsverksamheten
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten
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Noter \ll de ﬁnansiella rapporterna
Not 1 Denna årsredovisning är för koncernen upprä0ad enligt IAS 1 Ucormning av ﬁnansiella rapporter och
Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och
Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendaNon RFR2 Redovisning för juridiska personer Nllämpats.
I RFR 2 Undantag från och ;llägg ;ll IFRS
presenteras e0 generellt undantag för moderbolaget avseende vissa kvalitaNva upplysningskrav.
I de fall upplysningarna i koncernredovisningen även är Nllämpliga för moderbolaget och då upplysningarna
lämnas på e0 sådant sä0 a0 det är uppenbart a0 de avser såväl koncern som moderbolag, begränsas
upplysningskraven från IFRS i moderbolaget Nll de krav som gäller speciﬁkaNoner av redovisade belopp.
Begränsningen gäller inte de upplysningskrav som följer av årsredovisningslagen.
Väsentliga redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprä0ats i enlighet med InternaNonal Financial ReporNng Standards (IFRS) utgivna
av InternaNonal AccounNng Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för ﬁnansiell
rapporterings rekommendaNon RFR1 Komple0erande redovisningsregler för koncerner Nllämpats.
Moderbolaget Nllämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under
avsni0et "Moderbolagets redovisningsprinciper".
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för ucärdande av styrelsen och verkställande direktören den
12 april 2019. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över ﬁnansiell ställning och
moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 3 maj 2019.
Värderingsgrunder Nllämpade vid upprä0andet av de ﬁnansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade Nll historiska anskaﬀningsvärden.
Omräkning från utländsk valuta
FunkNonell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som ingår i de ﬁnansiella rapporterna för de olika bolagen i koncernen är värderade i den valuta som
används i den ekonomiska miljö där respekNve bolag huvudsakligen är verksamt (funkNonell valuta). Nicoccino
Holding ABs (publ) funkNonella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget
och koncernen. Det innebär a0 de ﬁnansiella rapporterna presenteras i svenska kronor avrundat Nll närmaste
tusental om inget annat anges. Avrundningen Nll tusentals kronor kan innebära a0 beloppen inte stämmer om
de summeras.
Transak;oner och balansposter
TransakNoner i utländsk valuta omräknas Nll den funkNonella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transakNonsdagen. Monetära Nllgångar och skulder i utländsk valuta räknas om Nll den funkNonella valutan Nll
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdiﬀerenser som uppstår vid omräkningen redovisas i
ﬁnansne0ot i resultaträkningen. Icke monetära Nllgångar och skulder redovisas normalt Nll historiska anskaﬀningsvärden och omräknas Nll valutakurs vid transakNonsNllfället.
Omräkning av utländska doFerbolag
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas Nll svenska kronor Nll den valutakurs som råder på
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas Nll svenska kronor Nll en genomsni0skurs
som utgör en approximaNon av kurserna vid respekNve transakNonsNdpunkt. Omräkningsdiﬀerensen som uppstår
vid valutaomräkningen av utlandsverksamheter redovisas direkt mot övrigt totalresultat som omräkningsdiﬀerens.
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Konsolideringsprinciper
Do0erbolag konsolideras enligt förvärvsmetoden. Anskaﬀningskostnaden för e0 förvärv utgörs av verkligt värde på
Nllgångar som lämnats som ersä0ning, emi0erade eget kapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per
överlåtelsedagen. IdenNﬁerade förvärvade Nllgångar, övertagna skulder i e0 företagsförvärv värderas inledningsvis Nll
verkliga värdet på förvärvsdagen. Det översko0 som utgör skillnaden mellan anskaﬀningsvärdet och det verkliga
värdet på koncernens andel av idenNﬁerade förvärvade ne0oNllgångar redovisas som goodwill.
Koncerninterna transakNoner och balansposter samt orealiserade vinster på transakNoner mellan koncernföretag
elimineras i sin helhet.
Övriga intäkter
Fakturerade gemensamma utvecklingskostnader och licensräygheter redovisas som övriga intäkter i resultaträkningen under samma period som kostnaderna för utvecklingen och licensräygheten har uppstå0.
Anläggnings5llgångar
AnläggningsNllgångar är redovisade Nll anskaﬀningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Avskrivningar sker över den uppska0ade ny0jandeperioden från och med anskaﬀningsNdpunkten.
Avskrivnings5der
Följande avskrivningsNder används för de olika Nllgångsslagen:
Patent
Varumärken
Balanserade utgiPer för utveckling
Maskiner och inventarier
InstallaNoner i annans fasNghet

över patentets livslängd, 10 år
över förväntad ny0jandeperiod, 10 år
över förväntad ny0jandeperiod, 5 år
5 år
5 år

Avskrivning av patent, varumärken och balanserade utgiPer för utveckling påbörjas från och med Ndpunkt för
kommersialisering. EPer påbörjad kommersialisering kommer patenten, varumärken och balanserade utgiPer för
utveckling a0 skrivas av linjärt över Nllgångarnas förväntade livslängd.
Utgi[er för produktutveckling
UtgiPer avseende internt upparbetade utvecklingsprojekt balanseras som immateriella Nllgångar i enlighet
med IAS 38 Immateriella Nllgångar i den omfa0ning som dessa utgiPer med hög säkerhet förväntas
generera framNda ekonomiska fördelar. Anskaﬀningsvärdet för sådana immateriella Nllgångar skrivs av
över dess bedömda ny0jandeperiod. I anskaﬀningsvärdet ingår direkta kostnader för färdigställande av
produkten, däribland kostnader för registreringsansökningar, produk0ester, produkNonsprocesstester
samt ersä0ningar Nll anställda som arbetar med utveckling.
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Nedskrivningar av immateriella anläggnings5llgångar
Vid varje balansdag kontrolleras de redovisade värdena för immateriella anläggningsNllgångar för a0 bedöma om
det ﬁnns indikaNon på nedskrivningsbehov. Om en sådan indikaNon ﬁnns, beräknas Nllgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet beräknas Nll det högre av Nllgångens verkliga värde ePer avdrag för försäljningskostnader och
Nllgångens ny0jandevärde. Ny0jandevärdet beräknas genom a0 de framNda in- och utbetalningarna som
Nllgången ger upphov Nll uppska0as och diskonteras. Om återvinningsvärdet för en Nllgång är lägre än det
redovisade värdet skrivs Nllgången ned Nll återvinningsvärdet. Denna nedskrivning redovisas direkt i rapporten
över resultat och övrigt totalresultat.
Fordringar
En bedömning av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt a0 det fulla värdet kommer a0 kunna
inﬂyta. Osäkra fordringar skrivs bort i sin helhet vid konstaterad förlust.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över ﬁnansiell ställning inkluderar på Nllgångssidan likvida
medel, kundfordringar och ﬁnansiella placeringar. På skuldsidan återﬁnns leverantörsskulder och låneskulder.
Nicoccino Nllämpar från 2018 IFRS 9, a0 förlustreservering görs för förväntade kredicörluster. EPersom bolaget ej
har några ﬁnansiella fordringar påverkas varken resultat eller ställning för 2018.
Kundfordringar
Kundfordringar tas upp i rapporten över ﬁnansiell ställning när fakturan skickas. Kundfordringar redovisas Nll
anskaﬀningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av
kundfordringar görs när det ﬁnns objekNva bevis för a0 koncernen inte kommer a0 kunna erhålla alla belopp som
är förfallna enligt fordringsägarnas ursprungliga villkor. Det reserverade beloppet redovisas i rapporten över
resultat och övrigt totalresultat.
Likvida medel
Likvida medel består av bankNllgodohavanden.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulders förväntade löpNd är kort, varför skulden redovisas Nll nominellt belopp utan diskontering
enligt metoden för upplupet anskaﬀningsvärde.
Eget kapital
TransakNonsutgiPer som direkt kan hänföras Nll emission av nya akNer redovisas, ne0o ePer ska0, i eget kapital
som e0 avdrag från emissionslikviden.
Transak5oner med närstående
Nicoccino Holding AB redovisar ersä0ningar och förmåner Nll ledande befa0ningshavare i enlighet med IAS 19.
Ersä0ning Nll anställda och IFRS 2 akNerelaterade ersä0ningar. Vidare lämnas övriga upplysningar om närståendeförhållandena i enlighet med IAS 24 Upplysningar om närstående enligt Årsredovisningslagen, se not 5.
SkaN
Uppskjutna ska0efordringar avseende undersko0savdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt a0 dessa
kommer a0 utny0jas och medföra lägre ska0eutbetalningar i framNden.
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Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer i huvudsak med redovisningsprinciperna för koncernen. I
moderbolaget används benämningarna resultaträkning, balansräkning och kassaﬂödesanalys för de rapporter som
i koncernredovisningen har Ntlarna rapport över resultat och övrigt totalresultat, rapport över ﬁnansiell ställning
och rapport över kassaﬂöden. Resultat- och balansräkning samt kassaﬂödesanalys för moderbolaget är uppställda
enligt årsredovisningslagens schema medan rapporten över förändringar i eget kapital baseras på IAS 1 ucormning
av ﬁnansiella rapporter.
Ak5er i doNerbolag
AkNer i do0erbolag redovisas Nll anskaﬀningsvärde, med Nllägg för akNeägarNllsko0 och med avdrag för eventuella
nedskrivningar, i enlighet med årsredovisningslagen.
Vik5ga uppskaNningar och bedömningar
Uppska0ningar och bedömningar av aﬀärsläget utvärderas löpande. Dessa baseras på historiska erfarenheter och
andra faktorer samt förväntningar på framNda händelser som anses rimliga uNfrån rådande marknadsmässiga och
andra förhållanden. De uppska0ningar som föreligger baserade på framNda förväntningar och uppska0ningar som
föreligger för redovisningsändamål kommer per deﬁniNon sällan a0 motsvara det verkliga ucallet. De
uppska0ningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden under
nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och övriga immateriella 5llgångar
Koncernen undersöker regelbundet om nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och ännu ej färdigställda
utvecklingsprojekt. Övriga immateriella Nllgångar prövas för nedskrivning när händelser eller förändringar indikerar
a0 det redovisade värdet inte är återvinningsbart. Vid beräkning av ny0jandevärdet diskonteras framNda
förväntade kassaﬂöden Nll räntesats som beaktar marknadens bedömning av riskfri ränta och risk. Koncernen
baserar dessa beräkningar på uppnådda resultat, uppska0ade prognoser och aﬀärsplaner. De uppska0ningar och
antaganden som ledningen gör vid prövningen om nedskrivningsbehov föreligger får stor påverkan på koncernens
redovisade resultat. Nedskrivning sker om det beräknade ny0jandevärdet undersNger det redovisade värdet och
belastar årets resultat.
Interna utvecklingsutgi[er
UtvecklingsutgiPer ska balanseras som immateriella Nllgångar när projektet sannolikt kommer a0 lyckas. Varje
utvecklingsprojekt är unikt och måste bedömas uNfrån sina förutsä0ningar. Under 2016 har nedskrivning ske0 med
3,3 MSEK avseende den del av produktutvecklingen som är relaterad Nll Nicoccinos konsumentprodukt. Under
2017 skedde en nedskrivning av resterande värde 0,5 MSEK ned Nll 0 MSEK.
SkaNer
Uppskjutna ska0efordringar avseende undersko0savdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt a0 dessa
kommer a0 utny0jas och medföra lägre ska0eutbetalningar i framNden. Styrelsen bedömer a0 redovisat undersko0savdrag om 51,7 MSEK med stor sannolikhet inte kommer a0 kunna utny0jas.
Intäkter från avtal med kunder:
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersä0er från och med 2018 existerande standarder relaterade Nll
intäktsredovisning. Bolaget ännu ej har några intäkter varför Nllämpning av den nya standarden inte ske0.
Nya IFRS och tolkningar som ännu ej börjat 5llämpas
IFRS 16 Leasingavtal ersä0er IAS 17 från och med 1 januari 2019. Koncernen Nllämpar från och med den 1 januari
2019 den nya standarden. IFRS 16 introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär a0
koncernens hyresavtal för lokaler som Ndigare klassiﬁcerats som operaNonell leasing enligt IAS 17 kommer a0
redovisas i balansräkningen som Nllgång i form av en ny0janderä0 och leasingskuld.
Företagen i koncernen har valt a0 Nllämpa lä0nadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper
under kortare Ndsperiod än 12 månader från övergångsNdpunkten inte inkluderas. Bolagen har valt a0 Nllämpa
parNell retroakNvitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade eﬀekten redovisas som en justering
av ingående eget kapital vid första Nllämpningsdagen.
Enligt bolagens iniNala beräkning kommer Nllgångarna i koncernen a0 öka med 481 TSEK och koncernens skulder
med 481 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkas negaNvt med ca 3%-enheter. Redovisningen beräknas få en
posiNv eﬀekt på rörelseresultatet då koncernen kommer a0 redovisa avskrivningar på Nllgången i stället för
leasingavgiPer.
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Övriga rörelseintäkter
Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

Management fee
Övriga intäkter
Lönebidrag

not 3

0
62
4
66

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec
0
0
0
0

2 285
62
0
2 347

2 134
0
0
2 134

Arvoden Sll revisorer

Brorsson & Co Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag
Övriga konsultaNoner
Summa

Ward Williams
Revisionsuppdrag
Övriga konsultaNoner
Summa

BDO Mälardalen
Revisionsuppdrag
Övriga konsultaNoner
Summa

Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec

0
0
0

0
0
0

100
0
100

50
0
50

Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec

4
0
4

0
0
0

-19
0
-19

Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec
100
0
100

0
0
0

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec
0
0
0
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Personal samt ersäGning Sll styrelsen och ledande befaGningshavare

Medeltalet anställda

Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec

London
Täby
Summa

0,0
0,0
0,0

0,0
0,8
0,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Män
Kvinnor
Summa

0,0
0,0
0,0

0,0
0,8
0,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Redovisning av könsfördelningen i styrelsen och företagsledningen för moderbolaget
2018
män
kvinnor
Styrelsen
3
0
Övriga ledande befa0ningshavare
0
0

Löner och sociala kostnader
Löner och andra ersä0ningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa

Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

2017
män
3
0

kvinnor
0
1

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec

250
0
250

172
423
595

250
0
250

172
0
172

40
0
40

160
131
291

40
0
40

0
131
131

0
0
0

102
17
119

0
0
0

102
0
102

Sociala kostnader
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa
Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa
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Styrelsearvoden
Vid ordinarie bolagsstämma den 27 april 2018 beslutades a0 styrelsearvode för Nden fram Nll och
med
årsstämman 2019 skall utgå med e0 belopp om 150 000 kr Nll ordföranden, och med 100 000 kr Nll vardera
övriga
två ledamöter.
VDs anställningsvillkor
VD Anders Uloielm arbetar 50% på konsultbasis och har e0 månadsarvode om 75 tkr. En ömsesidig uppsägningsNd om tre månader
gäller för VDs konsultavtal.
TransakSoner med närstående
Under 2018 har Nicoccino inte erlagt ersä0ning Nll någon närstående person eller bolag.
grundlön/
styrelse
arvode

Styrelseledamot, Johan Thorell (mot faktura)
Styrelselseordförande, Ulf Lindberg (som
lön)
Styrelseledamot och VD Anders Uloielm (mot
faktura)

not 5

övriga

övriga

pensions

ersä0ningar förmåner

kostnader

summa

131

131

150

150

900
1 181

0

0

0

900
1 181

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningsSllgångar

Maskiner och inventarier, avser laboratorieutrustning och övriga inventarier. InstallaNoner i annans fasNghet
avser
ombyggnaNon av huvudkontoret i Täby i do0erbolaget Nicoccino AB, skrivs av med 20% per år.

Avskrivningar på akNverade utvecklingsutgiPer
Avskrivningar på patent och varumärken
Avskrivningar på maskiner och inventarier
Avskrivningar på installaNoner i annans fasNghet

Nicoccin
o
Holding
AB
Nicoccinokoncernen
Nicoccino Holding AB
2018
2017
2018
2017
jan - dec
jan - dec
jan - dec
jan - dec
0
532
0
57
57
0
11
49
0
43
43
0
111
681
0
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Finansiella intäkter och kostnader
Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

Räntekostnader
Valutakursdiﬀerenser
Avy0ring av ﬁnansiella Nllgångar

not 7

-3
250
0
247

BokslutsdisposiSoner

-350
0
0
-350

Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

-

Lämnade koncernbidrag
not 8

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec
-1
0
0
-1

0
0
0
0

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec

-

-4 500

-11 000

SkaG
Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec

Ska0 redovisad i resultaträkningen

Aktuell ska0
Uppskjuten ska0
Gälllande ska0esats i Sverige

0%
0%
22,0%

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec

0%
0%
22,0%

0%
0%
22,0%

0%
0%
22,0%

Skillnad mellan ska0 redovisad i resultaträkningen och ska0 baserad på gällande ska0esats.

Resultat före ska0
Ska0 enligt gällande ska0esats
Eﬀekter av ska0esatser i utländska do0erföretag
Ej avdragsgilla kostnader
Eﬀekter av undersko0 där fordran ej beaktas
Redovisad eﬀekNv ska0

Nicoccinokoncernen
2018
2017
jan - dec
jan - dec
-3 903
-5 689
859
1 252
0
11
4
0
-863
-1 263
0
0

Nicoccino Holding AB
2018
2017
jan - dec
jan - dec
-4 133
-11 100
909
2 442
0
0
1
0
-910
-2 442
0
0

Uppskjuten ska0
Ingående undersko0savdrag
Årets undersko0savdrag
Utgående undersko0savdrag

-48 118
-3 897
-52 015

-42 435
-5 683
-48 118

-15 427
-4 132
-19 559

Det ﬁnns i dagsläget inte Nllräckligt övertygande skäl som talar för a0 ska0emässiga översko0 kommer a0 ﬁnnas
i framNden som kan försvara en akNvering av de ska0emässiga undersko0en.
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Resultat per akSe

Resultat per akNe beräknas som resultat för året i relaNon Nll vägt genomsni0 av antalet akNer under året. EPersom koncernen redovisar
negaNvt resultat 2017 så uppkommer ingen utspädningseﬀekt för utestående teckningsopNoner det året. De0a ePersom utspädningseﬀekt enbart redovisas när en potenNell konvertering Nll stamakNer skulle innebära a0 resultatet per akNe blir
lägre.

Resultat per ak5e
Koncernens ne0oresultat
Vägt genomsni0ligt antal akNer före utspädning, tusental
Vägt genomsni0ligt antal akNer ePer utspädning, tusental
Resultat per akNe före utspädning
Resultat per akNe ePer utspädning

Nicoccinokoncernen
2018
2017
-3 903
-5 689
13 830
13 830
13 830
13 830
-0,28
-0,41
-0,28
-0,41
antal akNer

Vägt genomsni0 under året, före utspädning

13 830 000

13 830 000

Vägt genomsni0 under året, ePer utspädning
Vid årets slut

13 830 000

13 830 000

13 830 000

13 830 000

not 10

Patent, licenser och liknande räggheter

- Ingående anskaﬀningsvärde
- Årets anskaﬀningsvärde genom förvärv
- Utgående anskaﬀningsvärden

Nicoccinokoncernen
2018-12-31 2017-12-31
536
536
0
0
536
536

- Ingående ackumulerade avskrivningar
- Årets avskrivningar
- Utgående ackumulerade avskrivningar
Ne0o bokfört värde

-164
-58
-222

-108
-56
-164

314

372

Redovisade anskaﬀningsvärden på 536 tkr avser varumärken 88 tkr och patent 448 tkr.
I och med kommersialiseringen av Nicoccinos produkter sker avskrivningar av varumärken och
patent
under 10 år vilket bedöms vara dessa Nllgångsslags ny0jandeperiod.
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Maskiner och andra tekniska anläggningar
Nicoccinokoncernen
2018-12-31 2017-12-31
372
372
-240
0
0
132
372

- Ingående anskaffningsvärde
- utrangering
- Årets anskaffningsvärde
- Utgående anskaffningsvärden
- Ingående ackumulerade avskrivningar
- Årets avskrivningar
- Utgående ackumulerade avskrivningar
Netto bokfört värde

-121
-11
-132

-37
-84
-121

0

251

Avskrivningar på laboratorieutrustning i dotterbolaget Nicoccino AB sker med 20% vilket avspeglar förväntad
livslängd.
not 12

Installationer i annans fastighet
Nicoccinokoncernen
2018-12-31 2017-12-31
215
215
0
0
215
215

- Ingående anskaffningsvärde
- Årets anskaffningar
- Utgående anskaffningsvärden
- Ingående ackumulerade avskrivningar
- Årets avskrivningar
- Utgående ackumulerade avskrivningar
Netto bokfört värde

-136
-43
-179

-93
-43
-136

36

79

Avskrivningar på installationer sker med 20% vilket avspeglar förväntad livslängd.
not 13

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivning
Utgående bokfört värde

Nicoccino Holding AB
2018-12-31 2017-12-31
171
171
0
0
0
0
171
171
0
0
171
171

Uppgifter om företag mm
antal
aktier
296 590
100

Företagets namn, org.nr och säte
Nicoccino AB, 556958-3353, Täby
Nicoccino Ltd, 08718046, London,
dotterbolag till Nicoccino AB
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100%
100%

redovisat
värde
171
0,01
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Kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader
Nicoccinokoncernen
2018-12-31 2017-12-31

Momsfordran
Skattefordran
Avräkning för skatter och avgifter
Övr kortfristiga fordringar
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Övr förutbetalda kostnader

not 15

160
60
51
3
42
0
52
368

Nicoccino Holding AB
2018-12-31 2017-12-31

156
0
126
2
57
2
20
363

0
60
2
0
43
0
38
143

0
0
8
0
41
0
0
49

Närstående

Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 15.
2018-12-31 2017-12-31
Försäljning

Försäljning

av tjänster till av tjänster till

Dotterföretag
not 16

närstående

närstående

2 285

2 134

2018-12-31 2017-12-31
Skuld till
Skuld till
närstående närstående
2 518

381

Eget kapital

Förändringar i förvaltat kapital framgår av "Rapport över förändring i eget kapital för koncernen", sid 13 och "Förändringar i eget kapital
för moderbolaget", sid 17.
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter
från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens
rapporter presenteras i.
not 17

Upplupna kostnader
Nicoccinokoncernen
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner och arvoden
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

not 18

100
32
483
615

Nicoccino Holding AB
2018-12-31 2017-12-31

214
16
405
635

100
32
203
335

214
16
200
430

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Nicoccinokoncernen
2018-12-31 2017-12-31
inga
inga
inga
inga

Nicoccino Holding AB
2018-12-31 2017-12-31
inga
inga
inga
inga

Löpande kapitaltäckningsgarantier var utställda för dotterföretagen Nicoccino AB och Nicoccino Ltd. för hela räkenskapsåret 2017
och 2018. Under 2017 har en nedskrivning av dotterbolaget Nicoccino ABs fordran på den engelska verksamheten skett.
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Uppgifter om moderbolaget

Nicoccino Holding AB (publ), org. nr. 556942-1604, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Täby. Moderbolagets
aktier är registrerade på NASDAQ First North Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Lahällsvägen 48, 183 30 Täby.
Tel nr 08-20 00 40. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Not 20

Löptidsanalys finansiella skulder
inom 3
månader
405
64
469

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 21

3-12
månader
0
0
0

1.5
år

Över 5
år
0
0
0

totalt
0
0
0

Finansiella instrument per kategori
Lånefordringar Finansiella Övriga
kundfordringar tillgångar finansiella
och övr kortfr som kan skulder
tillgångar
säljas
Summa

Tillgångar i balansräkningen, 2018-12-31
Utlåning till kreditinstitut
Övriga tillgångar
Summa
Leverantörsskulder
Övriga skuldeer
Summa

13 937
3
13 940

13 937
3
13 940

0
405
64
469

405
64
469

not 22 Finansiella risker och finanspolicy
Finansiell riskhantering
Finansiering och hantering av finansiella risker hanteras inom koncernen under styrning och bevakning av
styrelsen. Nicoccino tillämpar en försiktig placeringspolicy.
Nicoccino är genom sin verksamhet exponerad för olika slags finansiella risker såsom fluktuationer i bolagets
resultat och kassaflöde orsakade av förändringar i valutakurser. För närvarande är Nicoccinos policy att inte
skydda sig mot finansiella risker avseende transaktions- och omräkningsrisker. Detta beslut är taget med
hänsyn tagen till nuvarande andel som är exponerad i koncernen och kostnaden för skyddet av eventuella risker.
Refinansieringsrisk
Nicoccino är i expansionsfas samt bedriver utvecklingsintensiv verksamhet med investeringar som syftar till att
intäkter erhållas i framtiden. Därmed förbrukas likvida medel. Bolagets verksamhet är finansierad genom
intäkter från produktförsäljning och ägartillskott via nyemissioner. Investeringar framöver förväntas finansieras
av intäkter och nyemissioner samt befintlig kassa.
Med refinansieringsrisk avses risken att Nicoccino inte kan klara sina åtaganden och fortsätta expandera sin
verksamhetpå grund av svårigheter att hitta finansiärer eller långivare som är beredda att investera i bolaget
och risken att refinansiering måste ske vid ogynnsamma marknadslägen till ofördelaktiga villkor.
Valutarisk
Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar påverkar Nicoccinos resultaträkning, finansiella ställning
och/eller kassaflöden negativt. Valutarisker finns i både form av transaktions- och omräkningsrisker.
Omräkningsexponering uppkommer då verksamhet bedrivs utanför Sverige i andra redovisningsvalutor än SEK.
För Nicoccinos del är denna risk hänförlig till brittiska pund, genom dotterföretaget Nicoccino Ltd.
Nicoccino använder kontraktstillverkare för produktionen och produktionsinköp sker till största delen i USD och EURO.
Koncernen har inte använt sig av valutasäkring under 2018 men kommer regelbundet att utvärdera behovet av
valutasäkring i takt med att verksamheten utvecklas. Rörelsens kostnader uppgick för verksamhetsåret till
4 216 tkr (5 417 tkr), varav ca 0,8% (5%) utgjorde kostnader i utländsk valuta. Utav nettoomsättningen
på 0 tkr utgjorde 0% (0%)i utländsk valuta GBP 0% (0%) och EURO 0% (0%). Rörelseresultatet påverkades
under 2018 netto med 249 tkr (350 tkr) i valutakursvinster (-förluster). Framtida intäkter och kostnader
kommer att påverkas av fluktuationer i utländska valutakurser.
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Känslighetsanalys avseende valutakursrisk 2018 (tkr)
Eﬀekt på koncernens intäkter och kostnader om den svenska kronan stärks med 10%.
Intäkter Kostnader Rörelseresultat
-3
-3
-1
-1
0
-4
-4

EURO
GBP
Total

Utav koncernens utestående fordringar per 31 dec 2018 var 0 tkr (240 tkr) i utländsk valuta, varav, 100% (0% i GBP) och
Utav koncernens utestående skulder var 6 tkr (7 tkr) i utländsk valuta, varav 100% (100%) i GBP resterande del i SEK
Ränterisk och likviditetsrisk
Likviditetsrisk deﬁnieras som a0 koncernen inte har möjlighet a0 betala oförutsedda utgiPer. Översko0slikviditet
placeras på bankkonto med låg ränterisk. Nicoccino säkerställer den kortsikNga betalningsberedskapen genom
a0 ha god likviditetsberedskap i form av kassamedel.
Motpartsrisk
Motpartsrisken är risken a0 en part i en transakNon med ﬁnansiella instrument inte kan fullgöra sina åtaganden
och därmed åsamkar den andra parten en förlust. Nicoccino är utsa0 för motpartsrisk vid ﬁnansiella placeringar.
Koncernen begränsar sin motpartsrisk genom a0 översko0likviditet placeras hos motpart, banker med mycket
hög kreditvärdighet.
not 23

TransakSoner med närstående

Se not 4 och 15.
Not 24 Verkligt värde
Företag ska klassiﬁcera värdering Nll verkligt värde med hjälp av en verkligtvärdehierarki som speglar Nllförlitligheten
av de data som används för a0 göra värderingarna. Verkligtvärdehierarkin ska ha följande nivåer:
Nivå 1: noterade priser (ej justerade) på akNva marknader för idenNska Nllgångar eller skulder
Nivå 2: indata andra än noterade priser som är observerbara för Nllgången eller skulden, anNngen direkt (t ex som priser)
eller indirekt (t ex härledda från priser)
Nivå 3: indata för Nllgången eller skulden som inte baseras på observerbar informaNon. Lämplig nivå fastställs på basis av den
lägsta nivå av indata som är väsentlig för värderingen Nll verkligt värde.
Under 2018 och 2017 och vid räkenskapsårens slut har Nicoccino inte några Nllgångar redovisade Nll verkligt värde. Nicoccino
har inte heller några skulder som är värderade Nll verkligt värde för åren 2018 och 2017.
Bolaget har inga ﬁnansiella Nllgångar som är redovisade Nll anskaﬀningsvärde men där upplysning av marknadsvärde ska
lämnas enligt IFRS 13.97.
Not 25 Väsentliga händelser eTer räkenskapsperiodens slut
Nicoccino har inle0 diskussioner med potenNell samarbetspartner. Det Europeiska Patentverket, (European Patent Oﬃce, EPO),
har beslutat a0 bevilja Nicoccino AB e0 europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patent i totalt 40 länder. Det mexikanska patentverket har godkänt bolagets patentansökan nr MX/a/2014/010760. Patentet kommer a0 beviljas inom en snar framNd.
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Känslighetsanalys avseende valutakursrisk 2018 (tkr)
Effekt på koncernens intäkter och kostnader om den svenska kronan stärks med 10%.
Intäkter Kostnader Rörelseresultat
-3
-3
-1
-1
0
-4
-4

EURO
GBP
Total

Utav koncernens utestående fordringar per 31 dec 2018 var 0 tkr (240 tkr) i utländsk valuta, varav, 100% (0% i GBP) och
Utav koncernens utestående skulder var 6 tkr (7 tkr) i utländsk valuta, varav 100% (100%) i GBP resterande del i SEK
Ränterisk och likviditetsrisk
Likviditetsrisk definieras som att koncernen inte har möjlighet att betala oförutsedda utgifter. Överskottslikviditet
placeras på bankkonto med låg ränterisk. Nicoccino säkerställer den kortsiktiga betalningsberedskapen genom
att ha god likviditetsberedskap i form av kassamedel.
Motpartsrisk
Motpartsrisken är risken att en part i en transaktion med finansiella instrument inte kan fullgöra sina åtaganden
och därmed åsamkar den andra parten en förlust. Nicoccino är utsatt för motpartsrisk vid finansiella placeringar.
Koncernen begränsar sin motpartsrisk genom att överskottlikviditet placeras hos motpart, banker med mycket
hög kreditvärdighet.
not 23

Transaktioner med närstående

Se not 4 och 15.
Not 24 Verkligt värde
Företag ska klassificera värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligtvärdehierarki som speglar tillförlitligheten
av de data som används för att göra värderingarna. Verkligtvärdehierarkin ska ha följande nivåer:
Nivå 1: noterade priser (ej justerade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
Nivå 2: indata andra än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt (t ex som priser)
eller indirekt (t ex härledda från priser)
Nivå 3: indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar information. Lämplig nivå fastställs på basis av den
lägsta nivå av indata som är väsentlig för värderingen till verkligt värde.
Under 2018 och 2017 och vid räkenskapsårens slut har Nicoccino inte några tillgångar redovisade till verkligt värde. Nicoccino
har inte heller några skulder som är värderade till verkligt värde för åren 2018 och 2017.
Bolaget har inga finansiella tillgångar som är redovisade till anskaffningsvärde men där upplysning av marknadsvärde ska
lämnas enligt IFRS 13.97.
Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut
Nicoccino har inlett diskussioner med potentiell samarbetspartner. Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO),
har beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patent i totalt 40 länder. Det mexikanska patentverket har godkänt bolagets patentansökan nr MX/a/2014/010760. Patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.
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Deﬁni\oner och nyckeltal
GenomsniNligt antal ak5er
Det genomsni0liga antalet akNer i Nicoccino Holding AB har beräknats uNfrån en viktning av det historiska antalet
utestående akNer i Nicoccino Holding AB (publ) ePer varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respekNve
antal akNer varit utestående.
Soliditet
Eget kapital i förhållande Nll balansomslutningen (totala Nllgångar).
Avkastning på eget kapital
Resultat före ska0 i relaNon Nll eget kapital.
Avkastning på sysselsaN kapital
Resultat ePer ﬁnansne0o i relaNon Nll sysselsa0 kapital.
SysselsaN kapital
Totala Nllgångar minus ej räntebärande skulder.
Eget kapital per ak5e
Eget kapital dividerat med antal akNer på balansdagen.
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten per ak5e
kassaﬂöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsni0ligt antal akNer.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar a0 årsredovisningen har upprä0ats i enlighet med god
redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprä0ats i enlighet med de internaNonella
redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli
2002 om Nllämpning av internaNonella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respekNve
koncernredovisningen ger en rä0visande bild av moderbolagets och koncernens resultat och ställning.
Förvaltningsberä0elsen för moderbolaget respekNve koncernen ger en rä0visandeöversikt över utvecklingen av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för ucärdande av styrelsen och
verkställande direktören den 12 april 2019. Koncernens rapport resultat och övrigt totalresultat och rapport över
ﬁnansiell ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämma den
3 maj 2019.
Stockholm 2019-04-12
Ulf Lindberg
Styrelsens ordförande

Johan Thorell

Anders Uloielm
VD
Vår revisionsberä0else har avge0s den 12 april 2019

BDO Mälardalen AB

Niclas Nordström
Auktoriserad revisor
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