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Koncernens utveckling 
 
KONCERNEN                                                                okt-dec  okt-dec   jan-dec   jan-dec  
Tkr                                                                                    2019       2018        2019        2018        
 
Nettoomsättning                                                                  0               0              0               0              
Resultat efter skatt                                                    -1 047      -1 122    -4 734     -3 903     
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -1 217          -900    -4 740     -3 594     
Likvida medel på balansdagen                                8 981     13 937     8 981     13 937    
Eget kapital på balansdagen                                    8 838     13 571      8 838     13 571    
 
 

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG  
OKTOBER – DECEMBER 2019 
 

• Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK). 
• Nettoresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1 MSEK)  
• Resultatet per aktie blev -0,08 SEK (-0,08 SEK),  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 MSEK (-0,9 MSEK) eller  

-0,05 SEK (-0,07 SEK) per aktie. 
• Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 9,0 MSEK  

(13,9 MSEK). 
• Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 8,8 MSEK  

(13,6 MSEK). 
 

HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 
 
Nicoccino har utvecklat en ny multiförpackning som ger oss en kostnadsfördel både i 
produktions- och konsumentledet. Nicoccino har även inlett arbetet med en 
marknadsstudie för att bättre förstå konsumenters uppfattning av vår produkt. 
 
Patentverket i Sydkorea har beviljat bolagets nikotinfilmpatent. Sydkorea blev därmed 
det 49:e landet där patentet beviljats.  
Det israeliska patentverket har godkänt bolagets nikotinfilmpatent. Invändningar skulle 
lämnats senast 31/1 2020. Om det inte sker kommer patentet att beviljas 31/1 2021. 
Även det kanadensiska patentverket har godkänt bolagets nikotinfilmpatent.  
 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2019 I SAMMANDRAG 
 

• Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK). 
• Nettoresultatet uppgick till -4,7 MSEK (-3,9 MSEK)  
• Resultatet per aktie blev -0,34 SEK (-0,28 SEK),  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,7 MSEK (-3,6 MSEK) eller  

-0,34 SEK (-0,26 SEK) per aktie. 
 

HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - DECEMBER 
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Nicoccino har fört diskussioner med potentiella samarbetspartners och diskussionerna 
fortlöper.  
Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja 
Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patentskydd i totalt 40 
länder. Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom 
licensiering har produktskyddet förlängts till 2033. 
 
I USA, Skandinavien och delar av Europa har försäljningen av orala tobaksfria 
nikotinprodukter vuxit starkt, framförallt Swedish Matchs ZYN, Altrias ON och BATs 
VELO och LYFT. Det är positivt för Nicoccino att orala produktalternativ för rökare, som 
inte kan, vill eller får röka, får ökad spridning och kännedom. Vår produkt har två viktiga 
fördelar gentemot dessa produkter – snabb nikotinleverans och total diskretion – något 
vi vet att konsumenterna efterfrågar. Det kommer att bidra till fler diskussioner med 
potentiella partners. 
 
Fredrik Hübinette, uppfinnare av patentet och medgrundare av Nicoccino tog vid en 
extrastämma 27/12 över som ordförande för Nicoccino Holding AB.  

 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 
NICOCCINO FÖLJER UTVECKLINGEN FÖR ANDRA ORALA TOBAKSFRIA 
NIKOTINPRODUKTER 

 
Marknaden för nikotinkonsumentprodukter fortsätter att öka och växer kraftigt medan 
marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter inte utvecklas i motsvarande 
utsträckning. Dessutom har myndigheterna på flera marknader inlett arbete med att 
skapa tydliga regelverk kring dessa produkter vilket förväntas göra spelplanen mer 
förutsägbar. I takt med att marknaden växer ser vi ökade möjligheter att identifiera 
partners som förstår de unika fördelarna med vår produkt – snabb nikotinleverans och 
total diskretion. Vi fortsätter diskussionerna med potentiella partners för att säkra en 
kommersiell framgång för vår produkt. 
 
Fredrik Laurell utsågs 16/1 till VD för Nicoccino Holding AB.  
 

Kort om Nicoccino och vår produkt 

 
Nicoccino har utvecklat en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som erbjuder 
rökare en möjlighet att njuta av nikotin när man inte kan, får eller vill röka. Produktens 
unika styrkor är att den ger en snabb leverans av nikotin samt att den är diskret i så 
motto att den inte syns och framförallt att den upplöses efter några minuter. 
  
Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling. 
  
Produkten är en lövtunn film som innehåller nikotin. Filmen placeras under läppen, 
precis som en snusprilla, där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett 
par minuter har nikotinet avgetts och produkten lösts upp utan att lämna något kvar i 
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munnen. Utöver nikotin innehåller filmen i huvudsak ett alginat, utvunnet ur brunalger, 
samt smakämnen, dessa ingredienser är alla livsmedelsgodkända. 
 

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First 
North, Stockholm under kortnamnet NICO. 
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 
+46 8 528 00 399.   

För ytterligare information, se www.niccocino.se. 

 
Patent och immateriella rättigheter 
 

PLATTFORMSPATENT 

Nicoccino licensierar ett plattformspatent från Uppsalagruppen Medical AB. 

Plattformspatentet syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som 
fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom 
munslemhinnan. Patentet är exklusivt för patentets hela återstående giltighetstid samt 
utan restriktioner licensierat till Nicoccino Holding för produkter som innehåller nikotin. 

Nicoccino erlägger ingen royalty eller framtida betalning för licensen, men bolaget ska 
ansvara för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande.  

Plattformspatentet har hittills godkänts i EU och i fjorton länder (Sverige, USA, Kina, 
Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Sydafrika, Indien, Israel, Sydkorea, 
Kanada och Hong Kong). Därmed patenträttsligt skydd fram till 2026. Besked på 
patentansökan väntas i ytterligare tre länder.  

 

NIKOTINPATENT 

Nicoccino äger ett eget patent gällande nikotinfilmen som säkerställer förmågan att 
snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att 
lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. 

 

VARUMÄRKET 

Varumärket NicoccinoTM ägs av Nicoccino AB och är godkänt inom EU. Godkännandet 
erhölls i oktober 2014. Vidare är varumärket godkänt i Kanada, Kina, 
Monaco, Norge, Sydkorea, Turkiet och USA. Godkännande väntas även i Israel, Kazakstan, 
Ryssland och Schweiz. 
 
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och 
årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har 
årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. 

 
 

mailto:info@fnca.se
http://www.niccocino.se/
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Perioden januari-december 
 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 0 tkr (0 tkr). 
 
Kostnader 
Kostnaderna under perioden uppgick till 4 890 tkr (4 150 tkr), fördelat på råvaror och 
förnödenheter 25 tkr (40 tkr), övriga externa kostnader 4 447 tkr (3 775 tkr), 
personalkostnader 171 tkr (290 tkr), avskrivningar 247 tkr (111 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -4 734 tkr (-3 903 tkr), eller -0,34 kr (-0,28 kr) 
per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Periodens kassaflöde uppgick till -4 956 tkr (-3 594 tkr) och kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till –4 740 tkr (-3 594 tkr), eller -0,34 kr (-0,26 kr) per 
aktie. Nicoccinos likvida medel var vid periodens slut 8 981 tkr (13 937 tkr). 
 
Investeringar 
Under perioden har Nicoccino investerat för 216 tkr (0 tkr) i materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Medarbetare 
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 0 (1).  

 

Finansiell utveckling i sammandrag

KONCERNEN

tkr	(om	ej	annat	anges)

Nettoomsättning
Rörelsens	kostnader
Rörelseresultat
Resultat	efter	finansiella	poster
Resultat	efter	skatt

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten
Nettoinvesteringar	i	materiella	anläggningstillgångar

Likvida	medel	på	balansdagen

Eget	kapital	på	balansdagen

Nyckeltal
Avkastning	på	eget	kapital,	%
Avkastning	på	sysselsatt	kapital,	%
Resultat	per	aktie,	före	och	efter	utspädning,	kr
Soliditet
Eget	kapital	per	aktie,	kr
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	per	aktie,	kr
Antal	anställda	vid	periodens	slut

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

2019 2018 2019 2018

0 0 0 0
-1	102 -1	143 -4	890 -4	216
-1	039 -1	143 -4	806 -4	150
-1	088 -1	122 -4	734 -3	903
-1	088 -1	122 -4	734 -3	903

-647 -900 -4	740 -3	594
-216 15 -216 0

8	981 13	937 8	981 13	937

8	838 13	571 8	838 13	571

neg neg neg neg
neg neg neg neg
-0,08 -0,08 -0,34 -0,28
85% 93% 85% 93%
0,64 0,98 0,64 0,98
-0,05 -0,07 -0,34 -0,26

0 1 0 1
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Fjärde kvartalet oktober-december 
 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). 
 
Kostnader 
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 102 tkr (1 143 tkr), fördelat på råvaror och 
förnödenheter 3 tkr (4 tkr), övriga externa kostnader 1 000 tkr (1 068 tkr), 
personalkostnader 41 tkr (42 tkr), avskrivningar 58 tkr (27 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -1 088 tkr (-1 122 tkr), eller -0,08 kr (-0,08 kr) 
per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -863 tkr (-885 tkr) och kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till –647 tkr (-900 tkr), eller -0,05 kr (-0,07 kr) per aktie. 
Nicoccinos likvida medel var vid periodens slut 8 981 tkr (13 937 tkr). 
 
Investeringar 
Under kvartalet har Nicoccino investerat för 216 tkr (0 tkr) i materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Medarbetare 
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 0 (1).  
 
Eget kapital 
Eget kapital i Nicoccinokoncernen uppgick vid periodens slut till 8 838 tkr  
(13 571 tkr) eller 0,64 kr (0,98 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut  
85% (93%). 
 
Skattemässiga underskott 
Nicoccinos nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och 
skattemässiga underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som 
talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en 
aktivering av värdet av underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har 
redovisats. Vid försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas 
vilka för närvarande bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot tidigare års 
skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebära en låg skattebelastning för 
bolaget när ett projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommersiell marknad. De 
skattemässiga underskotten i koncernens bolag beräknas uppgå till 56 745 tkr per sista 
december 2019. 
 
Moderbolaget 
 
Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino 
Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger 100% 
av aktierna i Nicoccino Ltd London (08718046). 
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Perioden januari-december 
 
Nettoomsättningen i moderbolaget under perioden uppgick till 0 tkr (0 tkr). 
Kostnaderna uppgick till 1 945 tkr (1 979 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 
1 774 tkr (1 689 tkr), personalkostnaderna 171 tkr (290 tkr).  Resultat efter finansnetto 
blev 119 tkr (367 tkr) och nettoresultatet blev -4 781 tkr (-4 133 tkr).  
 
Fjärde kvartalet oktober-december 
 
Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). 
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 388 tkr (474 tkr), varav övriga externa 
kostnader utgjorde 347 tkr (430 tkr) och personalkostnader 41 tkr (44 tkr). Resultat 
efter finansnetto blev 170 tkr (98 tkr) och nettoresultatet blev -4 730 tkr (-4 402 tkr).  
 
Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2019 var 7 606 tkr (11 516 tkr). Eget 
kapital uppgick vid periodens slut till 4 014 tkr (8 795 tkr) och soliditeten var 48% 
(74%). 
 
Aktiekapital 
Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgår till 691 500 kronor fördelat på 13 830 000 
utestående aktier. 
 
Aktien 
Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet 
NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per den 31 december 2019 ca 
2 500 aktieägare. 
 
Incitamentsprogram 
I koncernen finns inga optionsprogram. De program som tidigare fanns fram till 
lösendagen har inte lösts vilket lett till att optionerna förfallit. 
 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet och perioden. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. 
Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 8-10 i 
bolagets årsredovisning för 2018, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.nicoccino.se. 
 
 
Nya IFRS och tolkningar som börjat tillämpas: 
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersätter från och med 2018 existerande 
standarder relaterade till intäktsredovisning. Bolaget har ännu ej några intäkter varför 
tillämpningen av IFRS 15 inte är giltig. 
 
IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering, från och med 2018. Ingen påverkan har uppkommit på redovisningen av 
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kreditförluster genom att standarden kräver att förlustreservering görs för förväntade 
kreditförluster, eftersom bolaget ej har några finansiella fordringar ej heller har några 
kundfordringar relaterade till försäljning. 
 
IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Koncernen tillämpar 
från och med den 1 januari 2019 den nya standarden. IFRS 16 introducerar en enda 
redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler 
som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 redovisas i 
balansräkningen som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld. 
 
Företagen i koncernen har valt att tillämpa lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre 
värde och avtal som löper under kortare tidsperiod än 12 månader från 
övergångstidpunkten inte inkluderas.  Bolagen har valt att tillämpa partiell 
retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten 
redovisas som en justering av ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen. 
Tillgångarna i koncernen ökade per 1 januari med 481 TSEK och koncernens skulder 
med 481 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkades negativt med ca 3%-enheter. 
Redovisningen har lett till en positiv effekt på rörelseresultatet då koncernen redovisade 
avskrivningar på tillgången under perioden januari-december 152 tkr och finansiella 
kostnader 5 tkr på leasingskulden i stället för leasingavgifter 156 tkr.  
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Rapport över totalresultatet
tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN
tkr	(om	ej	annat	anges)

RÖRELSENS	INTÄKTER

Nettoomsättning

Övriga	rörelseintäkter

Summa	rörelsens	intäkter

RÖRELSENS	KOSTNADER

Råvaror	och	förnödenheter

Övriga	externa	kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar	och	nedskrivningar

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
2019 2018 2019 2018

0 0 0 0

63 0 84 66

63 0 84 66

-3 -4 -25 -40

-1	000 -1	068 -4	447 -3	775

-41 -44 -171 -290

-58 -27 -247 -111

Summa	rörelsens	kostnader

Rörelseresultat

RESULTAT	FRÅN	FINANSIELLA	INVESTERINGAR

Finansnetto
Resultat	efter	finansiella	poster

Skatt	på	årets	resultat
Periodens	resultat

varav	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare

varav	minoritetens	andel

Genomsnittligt	antal	aktier,	tusental,	före	och	efter	utspädning

Antal	utestående	aktier	på	balansdagen

Resultat	per	aktie	före	och	efter	utspädning,	kr

RAPPORT	ÖVER	TOTAL	RESULTATET

Periodens	resultat

Övriga	totalresultat	för	perioden,	netto	före	skatt

Totalresultat	för	perioden

Hänförligt	till	aktieägare

-1	102 -1	143 -4	890 -4	216

-1	039 -1	143 -4	806 -4	150

-49 21 72 247
-1	088 -1	122 -4	734 -3	903

0 0 0 0
-1	088 -1	122 -4	734 -3	903

-1	088 -1	122 -4	734 -3	903

- - - -

13	830 13	830 13	830 13	830

13	830 13	830 13	830 13	830

-0,08 -0,08 -0,34 -0,28

-1	088 -1	122 -4	734 -3	903

-5 -553

-1	088 -1	127 -4	734 -4	456

-1	088 -1	127 -4	734 -4	456
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Rapport över finansiell ställning
tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN
tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella	anläggningstillgångar

Inventarier

Installationer	i	annans	fastighet

Immateriella	tillgångar

Patent,	licenser	och	liknande	rättigheter

Finansiella	tillgångar

Nyttjanderätt

Summa	anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar	och	andra	fordringar

31	dec 31	dec
2019 2018

62

36

257 314

263 0

582 350

811 368

Likvida	medel

Summa	omsättningstillgångar

TOTALA	TILLGÅNGAR

Eget	kapital	och	skulder

8	981 13	937

9	792 14	305

10	374 14	655

Eget	kapital

Avsättningar	och	skulder

Långfristiga	skulder

Kortfristiga	skulder

Summa	avsättningar	och	skulder

TOTALT	EGET	KAPITAL	och	SKULDER

8	838 13	571

152 0

1	384 1	084

1	536 1	084

10	374 14	655
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Rapport över förändringar i eget kapital
tkr 

Övrigt Omräknings- Ansamlad Totalt
KONCERNEN Aktiekapital tillskjutet reserv förlust eget	
tkr	(om	ej	annat	anges) kapital kapital

Ingående	balans	2018-10-01 692 195	865 526 -183	059 14	024

Totalresultat

Periodens	resultat -1	122 -1	122

Överkursfond,	justering 355 355

Övrigt	totalresultat		-	omräkningsdifferenser

	vid	omräkning	av	utländsk	verksamhet 314 314

S.a	totalresultat 355 314 -1	122 -453

Transaktioner	med	aktieägare

Nyemission

S:a	transaktioner	med	aktieägare

Utgående	balans	2018-12-31 692 196	220 840 -184	181 13	571

Ingående	balans	2018-01-01 692 196	220 1	079 -180	278 17	713

Totalresultat

Periodens	resultat -3	903 -3	903

Övrigt	totalresultat		-	omräkningsdifferenser

	vid	omräkning	av	utländsk	verksamhet -239 -239

S.a	totalresultat -239 -3	903 -4	142

Transaktioner	med	aktieägare

Nyemission

S:a	transaktioner	med	aktieägare

Utgående	balans	2018-12-31 692 196	220 840 -184	181 13	571

Ingående	balans	2019-10-01 692 196	220 841 -187	827 9	926

Totalresultat

Periodens	resultat -1	088 -1	088

Övrigt	totalresultat		-	omräkningsdifferenser

vid	omräkning	av	utländsk	verksamhet

S.a	totalresultat -1	088 -1	088

Transaktioner	med	aktieägare

Nyemission

S:a	transaktioner	med	aktieägare

Utgående	balans	2019-12-31 692 196	220 841 -188	915 8	838

Ingående	balans	2019-01-01 692 196	220 840 -184	181 13	571

Totalresultat

Periodens	resultat -4	734 -4	734

Övrigt	totalresultat		-	omräkningsdifferenser

vid	omräkning	av	utländsk	verksamhet 1 1

S.a	totalresultat 1 -4	734 -4	733

Transaktioner	med	aktieägare

Nyemission

S:a	transaktioner	med	aktieägare

Utgående	balans	2019-12-31 692 196	220 841 -188	915 8	838
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Rapport över kassaflöden
tkr 

KONCERNEN jan-sept
tkr	(om	ej	annat	anges)

DEN	LÖPANDE	VERKSAMHETEN

Rörelseresultat	efter	finansiella	poster

Avskrivningar

Övriga	ej	kassaflödespåverkande	poster

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten

före	förändringar	i	rörelsekapitalet

Förändringar	i	rörelsekapitalet

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
2019 2018 2019 2018

-1	088 -1	122 -4	734 -3	903

58 27 247 111

0 0 0 2

-1	030 -1	095 -4	487 -3	790

383 195 -253 196

-647 -900 -4	740 -3	594

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar -216 15 -216 0

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten

Nettokassaflöde	före	finansiella	poster

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Tillskjutet	kapital

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten

PERIODENS	KASSAFLÖDE

Likvida	medel	vid	periodens	början

Likvida	medel	vid	periodens	slut

-216 15 -216 0

-863 -885 -4	956 -3	594

0 0 0 0

0 0 0 0

-863 -885 -4	956 -3	594

9	844 14	820 13	937 17	531

8	981 13	935 8	981 13	937
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Resultaträkning
tkr 

MODERBOLAGET
tkr	(om	ej	annat	anges)

RÖRELSENS	INTÄKTER

Nettoomsättning

Övriga	rörelseintäkter

RÖRELSENS	KOSTNADER

Övriga	externa	kostnader

Personalkostnader

Summa	rörelsens	kostnader

Rörelseresultat

RESULTAT	FRÅN	FINASIELLA	PLACERINGAR

Finansnetto

Resultat	efter	finansiella	poster

Bokslutsdispositioner

Skatt	på	årets	resultat

Periodens	resultat

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
2019 2018 2019 2018

0 0 0 62

558 572 2	064 2	285

-347 -430 -1	774 -1	689

-41 -44 -171 -290

-388 -474 -1	945 -1	979

170 98 119 368

-1

170 98 119 367

-4	900 -4	500 -4	900 -4	500

0 0 0 0

-4	730 -4	402 -4	781 -4	133
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Balansräkning
tkr 

MODERBOLAGET

tkr	(om	ej	annat	anges)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella	anläggningstillgångar

Andelar	i	koncernföretag

31	dec 31	dec

2019 2018

171 171

Summa	anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Fordringar	hos	koncernföretag

Kundfordringar	och	andra	fordringar

171 171

596 143

Likvida	medel

Summa	omsättningstillgångar

TOTALA	TILLGÅNGAR

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget	kapital

Bundet	eget	kapital

Fritt	eget	kapital

Summa	eget	kapital

Avsättningar	och	skulderSkulder	till	koncernföretag

Kortfristiga	skulder

Summa	avsättningar	och	skulder

TOTALT	EGET	KAPITAL	och	SKULDER

7	606 11	516

8	202 11	659

8	373 11	830

692 692

3	322 8	103

4	014 8	795

4	359 3	035

4	359 3	035

8	373 11	830
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Definitioner och nyckeltal 
 
Resultat per aktie 
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Genomsnittligt antal aktier 
Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en 
viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje 
genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.  
 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar). 
 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt i relation till eget kapital. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital. 
 
Sysselsatt kapital 
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Kassaflöde per aktie 
Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. 
 

 

Stockholm 2020-02-28 

 

Styrelsen och verkställande direktören för 

NICOCCINO HOLDING AB (publ) 

 

 

Fredrik Hübinette Johan Thorell 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot 

Anders Ulfhielm 
Styrelseledamot 

Fredrik Laurell   
Verkställande direktör   
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Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 
 
Kommande rapporter 

Kvartalsrapport Q1, 2020-05-28 

Kvartalsrapport Q2, 2020-08-28 

Kvartalsrapport Q3, 2020-11-20 

 

För ytterligare information kontakta gärna: 

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74 

fredrik.laurell@nicoccino.se 

 

Lahällsvägen 48 

183 30 TÄBY 

 

www.nicoccino.se 

 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 

28 februari 2020, kl 08:00 CET. 


