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NÕBERU OF SWEDEN FORTSÄTTER UT I VÄRLDEN
Vi på Nõberu of Sweden lämnar ett succéartat år bakom oss och ser fram emot ett händelserikt 2019.
Innan vi vänder blickarna mot framtiden och vad den har att erbjuda behöver vi gå igenom året som
gått. Framgångar och expansion, nya lokaler och uppnådda mål blandat med föreläsningar och prisbelönta produkter. Dessutom slog vi omsättningsrekord hela fyra gånger under 2018. Det är ett kvitto på
att hårt arbete i kombination med uppskattade produkter lönar sig.
Sedan starten 2016 har Nõberu of Swedens verksamhet gått spikrakt uppåt och 2018 är inget undantag.
Under året som gått har expansionen fortsatt och vi
etablerade oss i bland annat Mexiko och Österrike.
Nõberu of Sweden är verksamt i flertalet länder i
Europa och vår webbshop fortsätter ta emot beställningar från världens alla hörn. I slutet av föregående
år hade antalet återförsäljare ökat till fantastiska 280
stycken. Dessa väljs med omsorg för att vårt varumärke alltid ska bibehålla sin röda tråd. Vi investerar för
framtiden med samarbetspartners som delar vår vision.
År 2018 välkomnade vi ett nytt stjärnskott i Nõberufamiljen. Magnus Gahnström kom till oss från Nivea
med en stark passion och drivkraft om att föra företaget vidare och fortsätta utvecklingen med oss.
Magnus är idag verksam som försäljningschef och ser
till att allt vi gör går i linje med våra mål. Vi är säkra på
att Magnus kommer hjälpa oss att nå vår vision om att
Nõberu of Sweden 2021 kommer vara det största heltäckande varumärket för manlig skönhetsvård i Europa.
Vi har fortsatt turnera land och rike runt samtidigt
som vi synts flitigt i sociala medier. I slutet av 2018
knöt vi starka band med en influencerbyrå i Stockholm
som ska hjälpa oss att befästa vår roll i olika sociala
kanaler. Detta är en viktig investering för oss och vi
har stora förhoppningar om att detta kommer generera mer försäljning och en bredare kunskap om vad vi
står för. I samband med detta har vi ytterligare arbetat
med varumärkesstärkande kampanjer för att markera
vårt ställningstagande mot en negativ machokultur.
År 2017 gjorde vi succé tillsammans med ”Locker
Room Talk” och Jimmy Durmaz med kampanjen
”Stoppa Skitsnacket” och förra året tog vi fram en
reklamfilm som istället för att fokusera på försäljning
snarare stärkte vårt ställningstagande än mer. Filmen
har visats hundratusentals gånger på Facebook samtidigt som vi gav en krona för varje såld produkt till
föreningen RFSL.

ytterligare. Vi säljer inte bara produkter, vi tar ett
helhetsgrepp om livsstil och manlig skönhet inifrån
och ut. Det visade sig inte minst i Finnair´s magasins
reportage, som lästes över en miljon gånger.
Förra året växte vi ur våra lokaler och flyttade några
meter bort till betydligt större ytor. Med generösa
kontorsutrymmen och stora lagermöjligheter har vi
nu en fast kostym att expandera i.
Vårt fokus för 2019 är att vidare knyta starka band
med samarbetspartners och återförsäljare och samtidigt fortsätta nå våra försäljningsmål. Våra drömmar
om tillväxt hos stora modevaruhus och flygplatser
fortsätter ligga i framkant och vi tror att det är fullt
möjligt med våra lanseringsplaner under 2019. Nya
produkter och koncept ligger alldeles runt hörnet för
att ytterligare positionera oss på marknaden och visa
att vi fortsätter följa och inte minst skapa trender.
Vi startade 2019 med att återigen bli nominerade i
Swedish Beauty Awards vilket är ett kvitto på vårt hårda arbete. Med detta i startgropen ser jag fram emot
kommande år med en entusiasm som aldrig förr och
jag vill tacka mina fantastiska medarbetare, styrelsemedlemmar, återförsäljare och kunder som gör allt
detta möjligt. Det är vi som tillsammans tar Nõberu
of Sweden ut i världen.

Iman Khalaf
Verkställande Direktör

Utöver fokus på försäljning och varumärkesstärkande
arbete har vi också uppdaterat vår hemsida där vi har
lanserat ett livsstilsmagasin för män. Med artiklar om
resor, skönhet och mode vill vi befästa vår position
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PRODUKT-

LANSERINGAR

20
19

NÕBERU OF SWEDEN

NYTT
UTSEENDE

Vår populära Beard Oil
får inte bara en helt ny look.
Två nya dofter lanseras även i
samband med det nya designen.

Se fram emot Tobaccoo Vanilla
och Black Oak.

STÄLLNINGSTAGANDE MOT EN NEGATIV MACHOKULTUR

Noberu of Sweden går från att vara
ett renodlat skäggmärke till ett mer
heltäckande varumärke för män. Nu
befäster vi vår position ytterligare
genom att lansera nya produkter
och koncept. Här nedan får ni en
liten försmak av vad som kommer
under 2019!

MER FOKUS PÅ
HÅRSTYLING

Det är inte bara kvinnor som önskar
stylade frisyrer och perfekta strån.
Under sommaren 2019 lanserar vi
ett saltvattenspray för en frisyr
som håller hela dagen.

NYA VAXER

HUDVÅRD

Att ta hand om sin hy blir
alltmer populärt och vi
arbetar aktivt för att
kunna leverera ett
heltäckande och
omfattande
varumärke
för män.

NÕBERU OF SWEDEN

Nõberu of Sweden står för ett samhälle utan normer och mallar. Kvinna, man eller ickebinär spelar ingen roll så länge du är dig själv fullt ut. Branschen har äntligen börjat fokusera på äkta vara och där är vi
stolta över att ligga i framkant. Att vi tar ställning mot en negativ machokultur är viktigt för oss, både
försäljningsmässigt och för att vi ska fortsätta tro på oss själva och vad vi står för.

För många är vax bara ett vax
men för oss är mycket mer än
så. Under 2019 lanserar vi tre
nya typer med olika dofter och
egenskaper. Spana in Matt Pomade,
Cream Pomade och Shiny Pomade i
Tobaccoo Vanilla och Amalfi.

Bara för att vi gör skönhetsvård för män betyder inte
det att vi måste spä på en gammal fyrkantig bild av
vad manlighet är. Istället för en vanlig reklamfilm har vi
valt att göra den här filmen.
Varför? Därför att detta är vad Nõberu står för. Vi
tror på att sluta låtsas för att passa in i ett mönster. På
samma sätt som våra produkter inte ska förvandla dig
till någon annan. ”Be yourself more” är en uppmaning,
för vi vill att du ska vara dig själv, med lite extra allt.
Våra produkter är framtagna för dig, dina styrkor och
brister. För att alla dina sidor räknas. Så att vi tillsammans kan bygga en ny sorts manlighet, baserad på
vilka vi egentligen är.

Vi är även exakta, lämnar inget åt slumpen och lägger
stor omsorg i de avgörande detaljerna. Det kan
handla om ett handskrivet tackkort i varje beställning,
produkter som inte släpps till försäljning förrän de är
perfekta i minsta detalj. Alla som kommer i kontakt
med Nõberu of Sweden: kunder, distributörer, medarbetare eller samarbetspartners, ska alla vara trygga i
att veta att vi gör allt med omsorg.
Se filmen på:
https://www.youtube.com/watch?v=IgXjYWs8thM
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FINANSIELL RAPPORT 2018

Nõberu of Sweden och Iman Khalaf i
tidningen Blue Wings 2018.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Noberu

RESULTATRÄKNING
FLERÅRSJÄMFÖRELSE

NOT

Distribution AB, organisationsnummer 559024-9263,
får härmed avge redovisning över företagets verksamhet
för räkenskapsåret 2018. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i tusental kronor.

2018

Noberu Distribution AB säljer egentillverkade skönhets-

2016

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

Nettoomsättning tkr

6 601

4 898

1 677

Resultat efter finansiella poster tkr

-1 746

-2 138

-1 512

Balansomslutning tkr

3 202

2 084

1 281

5,7

4,8

7,8

Soliditet %

VERKSAMHETEN

2017

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

Råvaror och förnödenheter

Varumärket delas in i fyra produktsegment: Skin care,

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

privatpersoner och återförsäljare i hela Europa.
Företagets säte är Borås.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget är dotterföretag till Noberu Holding AB,
559031-5882, med säte i Borås stad. Noberu Holding
AB innehar 54,9% av kapitalet, Studio BB2 AB, 5566763578, med säte i Borås stad innehar 45,1% av kapitalet.

Belopp vid
årets ingång

Aktiekapital

Övrigt
bundet
kapital

Övrigt
fritt
eget
kapital

100

0

2 138

Erhållna aktieägartillskott

Noberü of Sweden fortsätter växa och omsättningen

Belopp vid årets
utgång

-2 138

100

uppgick till 6,6 mkr (4,9 mkr). Resultatet är fortfarande
negativt och uppgick till -1,7 mkr (-2,1 mkr). Enligt planen

Årets
resultat

Summa
fritt
eget
kapital

-2 138

0

1 828

Resultatdisp.
enl. beslut av
årsstämma
Årets förlust

HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

Summa rörelseintäkter

0

1 828

1 828

2 138

0

-1 746

-1 746

-1 746

82

2018-12-31

2017-12-31

5 479

3 651

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:

2017

6 601

4 898

141

53

6 742

4 951

-2 561

-1 867

RÖRELSENS KOSTNADER

produkter för män under varumärket Nõberu of Sweden.
Beard care, Hair care och Shaving. Kunderna är både

Övriga rörelseintäkter

2018

Övriga externa kostnader

2

-3 949

-3 524

Personalkostnader

3

-1 961

-1 680

-13

-13

-8 484

-7 084

-1 742

-2 133

Räntekostnader

-4

-5

Summa resultat från finansiella poster

-4

-5

Resultat efter finansiella poster

-1 746

-2 138

Årets förlust

-1 746

-2 138

Av- och nedskrivning av materiella och inmateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

är det fortfarande ett tag kvar innan verksamheten
kommer visa positivt resultat men det finns stor potential
i marknaden och produktsortimentet.
Sortimentet fortsätter att utvecklas mot att vara ett

RESULTATDISPOSITION (kronor)
Förslag till disposition av bolagets vinst.
Till årsstämmans förfogande står

komplett alternativ av skönhetsprodukter för män.

Balanserad vinst

Under året har Torrschampon, Hårspray, Beard Tonic och

Erhållna aktieägartillskott

Grooming Tonic lanserats.

Årets resultat

1
1 828 218
-1 745 985
82 234

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

82 234
82 234

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

NÕBERU OF SWEDEN

NÕBERU OF SWEDEN

10 (20)

11 (20)

BALANSRÄKNING
NOT

2018-12-31

2017-12-31

NOT

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Varumärken

4

Summa anläggningstillgångar

25

39

25

39

Aktiekapital

2018-12-31

2017-12-31

100

100

1 828

2 138

-1 746

-2 138

82

0

182

100

52

0

637

444

1 765

1 034

13

21

204

136

349

353

Fritt eget kapital
Omsättningstillgångar

Erhållet aktieägartillskott

Varulager m.m.

Årets reslutat

Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

1 190

756

33

155

1 223

911

1 229

660

Kortfristiga skulder

642

332

Skulder till kreditinstitut

83

50

1 954

1 042

Summa eget kapital

Kortfristiga fodringar
Kundfodringar
Övriga fodringar
Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter

5

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld

Kassa och bank
Kassa och bank

Övriga skulder
0

96

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

96

Summa kortfristiga skulder

3 020

1 988

Summa omsättningstillgångar

3 176

2 049

Summa eget kapital och skulder

3 202

2 088

Summa tillgångar

3 202

2 088

Summa kassa och bank
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NOTER
NOT 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning. Principerna är oförändrade
jämfört med föregående år.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. 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 diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 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.
Intäktsredovisning
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. Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt
över leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
NÕBERU OF SWEDEN

den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära
skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det
skattemässiga värdet.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas
årligen.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Varumärken: 5 år.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och finansiella skulder
redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas
bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten
till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras,
eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och
andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första
redovisningstillfället som i efterföljande värdering till
upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid
anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.

NOT 4 Varumärken

NOT 2 Operationella leasingavtal
2018

2017

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt
följande:
Inom ett år

318

102

Mellan 2 till 5 år

1 119

5

Senare än 5 år

0

0

1 437

107

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde

64

64

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64

64

-26

-13

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-13

-13

Utgående ackumulerade avskrivningar

-39

-26

25

38

Utgående redovisat värde

NOT 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
NOT 3 Personal
2018

2017

Medeltal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.

Övriga poster
Förutbetald hyra

3

3

varav kvinnor

1

0

varav män

2

3

Beviljad checkräkningskredit uppgår till

Styrelsen och VD:
496

516

35

39

531

555

Övriga anställda:
833

711

15

38

848

749

1 857

1 737

Antal styrelseledamöter

6

6

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

2

2

Pensionskostnader
Summa styrelse och övriga

22

0

83

50

2018

2017

250

250

2018

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar

50

NOT 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löner, ersättningar m.m.

Pensionskostnader

2017

61

NOT 6 Checkräkningskredit

Medelantal anställda har varit

Löner och ersättningar

2018

2017

Lönerelaterade kostnader

241

116

Övriga poster

108

237

Summa

349

353

2018

2017

- Företagsinteckningar

250

250

Summa ställda säkerheter

250

250

NOT 8 Ställda säkerheter
Avseende skulder till kreditinstitut

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats
till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till
inkurans.
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Borås 2019-06-17

Iman Khalaf							Robert Smith
Verkställande direktör						

Hanna Moisander						Martin Smith

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-06-27.

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

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

Rapport om årsredovisningen*
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Noberu
Distribution AB för år 2018. 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 väsentliga avseenden rättvisande bild av Noberu Distribution
ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Noberu
Distribution 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 felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

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
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter 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, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• s kaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• u
 tvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• d
 rar 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 verksamheten. 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 upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. 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.
• u
 tvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 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.

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 ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Noberu
Distribution 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 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser 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 27 juni 2019

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

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:
• f öretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget,
eller
• p
 å något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

*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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lämnats till Bolagsverket och är reviderad. Annan information i denna
årsredovisning har således inte reviderats.
NÕBERU OF SWEDEN

18 (20)

NOBERU DISTRUBITION AB
Stora Torget 1, 503 30 Borås
Besöksadress:
Katrinedalsgatan 13 A, 50451 Borås
559024-9263

www.noberu.se
NÕBERU OF SWEDEN

20 (20)

noberu.se

