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FRAMGÅNGSRIKT ÅR I SVERIGE OCH EUROPA 

Sedan starten i januari 2016 har Nõberu of Swedens 
verksamhet gått rakt uppåt och vi är idag etablerade i 
24 länder i Europa, både i butiker och i vår webbshop. 
Vi har vid 2017 års slut cirka 250 återförsäljare på våra 
marknader, en fördubbling från 2016 och i linje med 
vår målsättning. Att hitta rätt återförsäljare ser vi som 
en investering för framtiden. Vi väljer bara samarbets-
partners som har ett genuint intresse av branschen 
och ett äkta intresse för vårt varumärke. 

Vi är nära vårt högt uppsatta omsättningsmål för 2017 
och har ökat omsättningen från 1 677 (tkr) 2016 till 
4 898 (tkr) 2017. Inför 2018 tror vi på en etablering i 
ytterligare tre eller fyra länder. Omsättningsmässigt är 
vårt mål en ökning på 100-150 procent på den svens-
ka marknaden och 200 procent utomlands. Tyskland 
är den marknad vi ser allra störst tillväxtpotential i. 

2017 rekryterade vi två säljare som vi satsar på att 
coacha för att lyfta försäljningen. Vi har synts flitigt 
på olika typer av event och jobbat med omfattande 
marknadsföring i sociala medier kombinerat med 
varumärkesstärkande kampanjer. Den mest uppmärk-
sammade kampanjen 2017 var ”Stoppa skitsnacket” 
i samarbete med organisationen Locker Room Talk. 
Den har synliggjort våra värderingar och bidragit till 
att markera vårt ställningstagande mot en negativ 
machokultur. Kampanjen har setts av över en miljon 
personer i sociala medier, i annonser och på tunnel-
banan i Stockholm. Den uppmärksammades även på 
Idrottsgalan. 

För Nõberu of Sweden har 2017 varit ytterligare ett succéår. Vi har gått från ett nischat 
varumärke till ett heltäckande varumärke för skönhetsvård för män, inom skägg, rakning, 
hår och hud. Tillväxten har ökat stort, etableringsplanerna har gått enligt plan under året 
och vi finns nu hos ett stort antal återförsäljare och kunder över hela Europa.

Värt att nämna bland viktiga händelser 2017 är till-
skottet av två nya starka personligheter i Nõberu of 
Swedens styrelse. De nya medlemmarna ska bredda 
vårt styrelsearbete och ge större utrymme åt bland 
annat design, e-handel och logistik. 

Fokusområden för 2018 är att fortsätta stärka vårt 
nätverk och arbetet med våra samarbetspartners. Vi 
satsar på att etablera oss i butiker på större flygplatser 
som Arlanda och Landvetter och teckna avtal med 
utvalda klädbutiker och varuhus både i Sverige och 
utomlands. På produktsidan kommer vi att lansera fler 
produkter för att utveckla vårt koncept, ytterligare 
positionera oss på marknaden – och minst fortsätta 
skapa trenderna. 

Sedan vi upprättade vår femårsplan för tillväxt 2016 
har vi sagt att vi 2021 ska vara det största heltäckan-
de varumärket för manlig skönhetsvård i Europa. Det 
säger vi fortfarande och vi ser att vi har alla förutsätt-
ningar att nå dit. Jag ser mycket positivt på 2018 och 
vill tacka mina engagerade medarbetare, styrelsemed-
lemmar, återförsäljare och kunder – alla som är med 
på Nõberu of Swedens resa mot framtiden. 

Iman Khalaf
Vd
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STYRELSEN I NÕBERU OF SWEDEN FÖRSTÄRKS 
Skönhetsmarknaden för män bara 
växer och växer allt eftersom att det 
blir vanligare för män att vilja lägga 
tid och pengar på att se bra ut. Detta 
innebär allt från oljor och vaxer 
för skötsel av skägg till hudvårds-
produkter av olika slag. Här följer 
några tydliga trender för 2018.

Som entreprenör, modedesigner och senior advisor är 
Jan Borghardt en välkänd profil i Sverige och runtom 
i världen. Bland annat har han etablerat Eton Shirts på 
internationellt ledande varuhus som Harrod´s, Selfrid-
ge och Bloomingdale´s.

– Nõberu of Sweden har på kort tid lyckats utmärka 
sig som premiumvarumärke inom skönhetsvård för 
män, ett segment som inte talats så mycket om tidi-
gare men som ligger helt rätt i tiden. De vågar sticka 
ut och tala om att de vill förändra synen på manlighet. 
Jag ser mycket fram emot att tillföra mina erfarenhet-
er i styrelsen och tillsammans med de andra kreativa 
personligheterna i bolaget fortsätta lyfta varumärket 
på marknaden både i Sverige och utomlands, säger 
Jan Borghardt.

Från vänster: Iman Khalaf, Martin Smith, Robert Smith, Johan Lindell, Hanna Moisander, Jan Borghardt

Under 2017 har Nõberu of Swedens styrelse utökats med två tunga profiler. En 
av dem är den nya ordföranden Jan Borghardt, tidigare chefsdesigner och senior 
advisor på Eton Shirts.

Det andra nya namnet i styrelsen är Hanna Moisander 
som har bred erfarenhet av e-handel och logistik hos 
modeföretaget Nelly där hon bland annat arbetat med 
processutveckling. Hon har även varit med och byggt 
upp zoozoo.com och har under de senaste åren varit 
verksamhetsansvarig i nätverket E-handelsstaden 
Borås.

MER FOKUS PÅ  
HUDKORRIGERING

Också män vill minska fina linjer 
och mörka ringar under ögonen. 

Ögonkrämer/ögonrollers som 
fungerar utslätande och åtstra-

mande kommer starkt. 

FUKT-
GIVANDE 
KRÄMER 
Rakning, väder och vind 
påfrestar huden. Fukt-
givande produkter som 
motverkar hudens åldrande 
och är anpassade till mäns hud 
är här för att stanna. 

ANSIKTSMASKER
Allt vanligare blir ansikts-
masker för män och för 
alla hudtyper. 

SKÄGGET 
Kort och vältrimmat, fixat med skägg-

olja för mjukhet och lyster eller vax för 
kontroll. Skägget är här för att stanna. 2018 

är det på många män kortare och mer ansat 
än tidigare. Men som alltid – det ska vara indi-

viduellt. Vi ser också många rakade ansikten. 

Källa: theidleman.com
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FINANSIELL RAPPORT 2017

Landslagsspelaren Jimmy Durmaz. Bild 
från kampanjen ”Stoppa skitsnacket” 
med Nõberu of Sweden i samarbete 

med organisationen Locker Room Talk 
hösten 2017.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Noberu 
Distribution AB, organisationsnummer 559024-9263, 
får härmed avge redovisning över företagets verksamhet 
för räkenskapsåret 2017. Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna inom 
parentes avser föregående år.

VERKSAMHET
Bolaget tillverkar och säljer hår- och hudvårdsprodukter 
för män både direkt till konsument via egen webbshop 
samt till återförsäljare och distributörer i hela Europa. 
Bolaget har sitt säte i Borås

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget är dotterföretag till Noberu Holding AB, 
559031-5882, med säte i Borås stad. Noberu Holding 
AB innehar 50,9% av kapitalet, Studio BB2 AB, 556676-
3578, med säte i Borås stad innehar  45,1% av kapitalet 
och Johan Lindell innehar 4% av kapitalet.

HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
2017 har Nõberu of Sweden gått från ett nischat varu-
märke till ett heltäckande varumärke för skönhetsvård 
för män, inom skägg, rakning, hår och hud. Tillväxten har 
ökat stort, etableringen har gått enligt plan och produk-
terna finns nu hos ett cirka 250 återförsäljare i 24 länder 
över hela Europa.

I slutet av 2017 valdes två nya starka personligheter in i 
Nõberu of Swedens styrelse. De nya medlemmarna ska 
bredda styrelsearbetet och ge större utrymme åt bland 
annat design, e-handel och logistik.

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER OCH RESULTAT
Nettoomsättningen slutade för verksamhetsåret på  
4 898 tkr (1 677 tkr). Verksamheten har byggts upp 
under 2017 från det att bolaget startades under 2016. 
Nya kunder men även nya marknader har påverkat 
omsättningen positivt.Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till - 2138 tkr (-1 512 tkr) fortsatt stora investe-
ringar i uppbyggnad av verksamheten, stora  satsningar 
har gjorts i marknadsföring för att skapa igenkänning av 
varumärket.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2017 2016

Nettoomsättning tkr 4 898 1 677

Resultat efter finansiella poster tkr -2 138 -1 512

Balansomslutning tkr 2 084 1 281

Soliditet % 4,8 7,8

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie- 
kapital

Övrigt 
fritt eget 

kapital

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital 2017-01-01, tkr 100 0 100

Årets resultat 0 -2 138 -2 138

Aktieägartillskott 0 2 138 2 138

Eget kapital 2017-12-31 100 0 100

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som 
uppgår till totalt 2 138 368 kr. (1 512 497 kr).

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Erhållet aktieägartillskott 2 138

Årets resultat -2 138

Tkr 0

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 0

Några medel finns inte att disponera.
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NOT 2017 2016

RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning 4 898 1 677

Övriga rörelseintäkter 53 6

Summa rörelseintäkter 4 951 1 683

RÖRELSEKOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -1 867 -737

Övriga externa kostnader 4 -3 524 -1 817

Personalkostnader 5 -1 680 -625

Av- och nedskrivning av materiella och inmateriella  
anläggningstillgångar -13 -13

Summa rörelsekostnader -7 084 -3 192

Rörelseresultat -2 133 -1 509

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 -3

Summa resultat från finansiella poster -5 -3

Resultat efter finansiella poster -2 138 -1 512

Årets förlust -2 138 -1 512
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BALANSRÄKNING

NOT 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken 6 39 51

Summa anläggningstillgångar 39 51

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 756 503

Förskott till leverantörer 155 52

911 555

Kortfristiga fodringar

Kundfodringar 660 385

Fodringar hos koncernföretag - 189

Övriga kortfristiga fodringar 332 83

Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter 7 50 17

1 042 674

Kassa och bank 96 -

Summa omsättningstillgångar 2 049 1 229

Summa tillgångar 2 088 1 280

NOT 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 2 138 1 512

Årets förlust -2 138 -1 512

0 0

Summa eget kapital 100 100

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 444 335

Checkräkningskredit 8 - 183

Skulder till koncernföretag 1 034 531

Aktuella skatteskulder 21 4

Övriga kortfristiga skulder 136 75

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 353 52

Summa kortfristiga skulder 1 988 1 180

Summa eget kapital och skulder 2 088 1 280
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NOTER

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).  
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och 
fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter 
avdrag för moms och rabatter.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och  
bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en  
kostnad och en skuld då det finns en legal eller  
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket 
de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat 
med att äga en tillgång i allt väsentligt överföres från 
leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt 
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skattereg-
ler som är beslutade före balansdagen. Fordringar och 
skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt 
till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, re-
dovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt 
i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas 
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

På grund av sambandet mellan redovisning och be-
skattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskul-
den som är hänförlig till obeskattade reserver

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. 

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjande-
tiden. 
Varumärken 5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkning-
en inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, 
och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräk-
ningen när företaget blir part i instrumentets avtals-
mässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen 
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper 
med ränta som avviker från marknadsräntan och har en 
löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskon-
terat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som 
ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostna-
der. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen med 
avdrag för inkurans.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

NOT 2 Koncernuppgifter
Av dotterbolagets totala inköp och försäljningar mätt i kronor 
avser 7% (5%) av inköpen och 0% (6%) av försäljningen 
andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör.

NOT 3 Uppskattningar och bedömningar
Noberu Distribution AB gör uppskattningar och bedömning-
ar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. Några uppskattningar 
och bedömningar om framtiden som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande år bedöms inte finnas.

NOT 4 Operationella leasingavtal
2017 2016

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 102 63

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 5 16

107 79

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 260 57
Företagets leasingavgifter består av lokalhyra samt leasing av 
bil.

NOT 5  Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader

2017 2016

Medelantal anställda 3 1

3 1

Löner, ersättningar, sociala avgifter och  
pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkstäl-
lande direktören

516 -

Löner och ersättningar till övriga anställda 711 438

1 227 438

Sociala avgifter enligt lag och avtal 271 153

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande 
direktören

162 -

Pensionskostnader för övriga anställda 77 18

Totalt 1 737 609

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter på balansdagen

Antal 6 4

Totalt 6 4

Verkställande direktörer och andra ledande  
befattningshavare

Antal 7 5

Totalt 7 5

NOT 6  Varumärken
2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 64 -

Årets aktiverade utgifter, inköp - 64

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 64

Ingående avskrivningar -13 -

Årets avskrivningar -13 -13

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 -13

Utgående restvärde enligt plan 38 51

NOT 7  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017 2016

Övriga poster 50 17

50 17

NOT 8  Checkräkningskredit
2017 2016

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 250 250

NOT 9  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017 2016

Lönerelaterade kostnader 116 44

Övriga poster 237 8

Summa 353 52

NOT 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017 2016

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

 - Företagsinteckningar 250 250

Summa ställda säkerheter 250 250
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Borås 2018-05-07

Iman Khalaf       Robert Smith 
Verkställande direktör      

Johan Lindell       Martin Smith

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-05-07.

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor 

   

NOMINERAD TILL  
ÅRETS GROOMINGPRODUKT  
I SWEDISH BEAUTY AWARDS
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen*

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Noberu 
Distribution AB för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 8-14 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Noberu Distribution ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Noberu Distri-
bution AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmå-
ga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina 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 fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Till bolagsstämman i Noberu Distribution AB, Org.nr. 559024-9263

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

•   identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•   skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•   utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•   drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•   utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat.

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar*

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Noberu Distribution AB för år 2017 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.

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

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revi-
sorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Noberu Dist-
ribution AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 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 förvalt-
ningen 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt 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, 

eller

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Borås den 7 maj 2018

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats. 
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