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VI SER EN FORTSATT
STARK EFTERFRÅGAN
2019 års omsättning landade på närmare 7,7 miljoner kronor vilket är en ökning
med 24% jämfört med föregående år. Vi lanserade ett uppdaterat sortiment med
fler produkter och ny förpackningsdesign under året. När vi lanserade dessa på
marknaden ökade försäljningen markant och överträffade budgeten under varje
månad i kvartal fyra.
Leveransen av de nya produkterna blev dock försenad vilket gjorde att vi inte nådde hela vägen jämfört med den något större försäljningsökningen vi hade räknat
med. Glädjande är dock att de nya produkterna har tagits emot väl av marknaden
och vi kan se en fortsatt stark efterfrågan även efter återförsäljarnas inledande ordrar.
Det grafiska manéret har uppdaterats och en genomgång av allt befintligt marknadsföringsmaterial pågår. Under året har ett samarbete med ett antal influencers
genomförts vilket gett oss ökad varumärkeskännedom i en stor målgrupp. Vi har
även genomfört ett antal events för att marknadsföra oss och inte minst har de
utbildningar vi håller för distributörer och återförsäljare utomlands varit populära.
En av våra största styrkor är vårt djupa know-how och förståelse för återförsäljares
vardag. Vi kommer under 2020 att fortsätta öka utbildningar, events och guider för att
såväl återförsäljare som slutkonsumenter ska lära känna vårt sortiment. Vi är förstås lite
extra stolta över att vi som enda skönhetsvarumärke för män fick sälja våra produkter
hos MQs samtliga butiker i Sverige under julhandeln. Vårt varumärke har gått från att
vara relativt nischat hos salonger och barberare till att vara välkänt och omtyckt även
hos den breda skaran.
Vi rundar av 2019 med en positiv känsla inför det kommande året. Med det tackar jag
också för förtroendet jag fått som VD under de fyra år vi drivit Nõberu of Sweden.
På grund av vår starka tillväxt både i Sverige och internationellt har jag i samråd med
Styrelsen valt att lämna över uppdraget som VD. Istället ska jag i min nya roll fokusera än mer på våra kunder, varumärke och produkter. Jag lämnar över rodret till en
VD som känner bolaget sedan tidigare och kommer komplettera mig och de andra i
teamet på ett sätt som kommer krävas framöver för att möta vår starka tillväxt.
När vi gick in i 2020 hade vi aldrig kunnat föreställa oss den utmaning som Covid-19
och dess effekter skulle innebära. Vi är stolta över att våra produkter produceras i Sverige, som en bonus har detta gjort att vi kunnat säkerställa leveranser även under rådande
situation. Den internationella marknaden har påverkats kraftigt under andra kvartalet
men vi ser redan nu att det börjat öppna upp igen och ordrarna kommer tillbaka. Vi
respekterar utmaningarna som Covid-19 innebär för våra kunder och vår målsättning är
att vi gemensamt skall komma stärkta ur situationen.

Iman Khalaf, VD 2016-2019
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NÕBERU OF SWEDEN
HIGHLIGHTS 2019

Exklusiva giftboxes i
MQ´s 114 butiker

Medveten contentstrategi
Under 2019 har vi fortsatt skapa relationer med nya
följare världen över. Varje månad ökar vårt följarantal
med närmare 500 användare och fler än 10 000
personer tar nu del av vårt innehåll varje dag.
Efter Sverige är USA det land där vi har flest följare.
8 av 10 fans är män och de flesta är i åldern
24–44 år. De gillar mode, träning och skönhet samt
är lojala vårt varumärke.

Nõberu of Sweden + MQ
Vi ingick ett samarbete med butikskedjan MQ där
Nõberu´s giftboxar såldes i samtliga MQ´s 114 butiker
under jul och farsdag. Totalt levererades fyra olika
uppsättningar av giftboxarna till produkthyllorna, varav
två var speciellt framtagna och såldes exklusivt via MQ.
Vi nådde en ny publik och såg till att konsumenterna
kunde välja mellan presentförpackningar för antingen
rakning, hårvård, skäggvård eller styling. En perfekt
julklapp för pojkvännen, brodern eller pappan.

Ny förpackningsdesign
Vi har uppdaterat vår förpackningsdesign för
att förmedla en tydligare premiumkänsla kring
produkterna. Målsättningen var att den höga
kvaliteten på produkterna skulle speglas hela vägen
från produkt till förpackning och etiketter, för att
skapa en enhetlig röd tråd genom hela sortimentet.

Samtidigt som vi uppdaterade utseendet lanserade vi
också fler och nya produkter på marknaden. Samtliga
produkter fick ett nytt utseende. Detta mottogs väl av
användarna och blev en höjdpunkt i många badrumsskåp runt om i Sverige.

Produkter tillverkade
i Sverige

Utökat stylingsortiment
Under 2019 utökade vi vårt stylingsortiment med fler
hårvaxer och ett saltvattenspray. Från att vi tidigare ha haft två hårvaxer finns nu sex olika varianter
att välja emellan. Detta för att erbjuda användaren
ett bra resultat, oberoende om man vill ha en matt
eller glansig look med bra hållbarhet. Sortimentet
består nu av Strong Hold Wax, Shine Pomade, Matte
Pomade, Cream Pomade, Classic Paste och Fusion
Clay-Gel.
Vårt Salt Water Spray blev direkt vid lansering en
omtalad och omtyckt produkt på marknaden.
Den optimala produkten för alla som efterfrågat
ett hårspray som ger en naturlig beach look.

Nõberu miljön
I samband med att vi uppdaterade våra produktförpackningar gick vi från en rund design på förpackningarna till en fyrkantig. Resultatet blev inte bara ett nytt
utseende. Det innebar även att vi numera kan packa våra
leveranser tätare och undvika att frakta luft, samtidigt
som användningen av kartong- och packmaterial
minskar avsevärt. Det genererar färre transporter och
möjlighet att frakta större volymer per tillfälle.
.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Noberu Dist-

saltvattenspray. För att förmedla en tydligare premium-

ribution AB, organisationsnummer, 559024-9263, får

känsla för bolagets produkter har förpackningsdesign

härmed avge redovisning över företagets verksamhet

förändrats och samtidigt skapat en enhetlig röd tråd

för räkenskapsåret 2019. Om inte annat särskilt anges

genom hela sortimentet.

redovisas alla belopp i tusentals kronor.
I december beslutades att genom nyemission öka aktie-

VERKSAMHETEN

kapitalet till 118 600 kronor. Bolagsverket har registrerat

Noberu Distribution AB säljer egentillverkade skön-

nyemissionen den 24 mars 2020.

hetsprodukter för män under varumärket Nõberu of

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Sweden. Varumärket delas in i fyra produktsegment:
Skin care, Beard care, Hair care och Shaving. Kunderna
är både privatpersoner och återförsäljare.

Aktiekapital

Företagets säte är Borås.
Belopp vid årets ingång

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Nettoomsättning

2018

2017

2016

6 601

4 898

1 677

Resultat efter finansiella
poster

-1 994

-1 746

-2 138

-1 512

Balansomslutning

5 072

3 202

2 084

1 281

37,17

5,69

4,78

7,79

Soliditet %

FINANSIELL
RAPPORT 2019

2019
7 696

100

0

Övrigt
fritt
eget
kapital
1 828

Rättelse ej uppbokad
skattefordran

1 070

Resultatdisp. enl. beslut
av årsstämma:

-1 746

Pågående nyemission

19

Belopp vid årets utgång

119

Summa
fritt
eget
kapital

Årets
resultat
-1 746

2 213

82
1 070

1 746

0

-1 598

-1 598

-1 598

1 767

2 213

2 213

Årets förlust
1 152

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 5 479 tkr (5 479 tkr).

*Definitioner av nyckeltal, se noter

RESULTATDISPOSITION (kronor)

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Förslag till disposition av bolagets vinst.

Bolaget är ett dotterföretag till Noberu Holding AB,

Till årsstämmans förfogande står

559031-5882, med säte i Borås stad. Noberu Holding

Balanserad vinst

AB innehar efter genomförd nyemission, 65,4% av kapitalet, Studio BB2 AB, 556676-3578, med säte i Borås
stad innehar 34,6% av kapitalet.

1 151 379

Överkursfond

2 213 400

Årets resultat

-1 597 898
1 766 881

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

Nõberu of Sweden fortsätter växa och omsättningen

1 766 881
1 766 881

uppgick till 7,7 mkr (6,6 mkr). Resultatet är fortfarande
negativt och uppgick till -2,0 mkr (-1,7 mkr). Enligt pla-

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt

nen är det fortfarande ett tag kvar innan verksamheten

hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning-

kommer visa positivt resultat men det finns stor potenti-

ar med tillhörande noter.

al i marknaden och produktsortimentet. Sortimentet
fortsätter att utvecklas mot att vara ett komplett
alternativ av skönhetsprodukter för män. Under året har
stylingsortimentet utökats med fler hårvaxer och en

6

Övrigt
bundet
kapital
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING
NOT

2019-01-01
– 2019-12-31

2018-01-01
– 2018-12-31

7 696

6 601

140

141

7 836

6 742

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

NOT

2019-12-31

2018-12-31

5

13

25

13

25

1 465

0

1 465

0

1 478

25

1 326

1 190

0

33

1 326

1 223

1 033

1 229

3

642

71

83

1 107

1 954

1 161

0

1 161

0

Summa omsättningstillgångar

3 594

3 177

SUMMA TILLGÅNGAR

5 072

3 202

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken
Finansiella anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-2 458

-2 561

Övriga externa kostnader

3

-4 389

-3 949

Personalkostnader

4

-2 966

-1 961

-13

-13

-9 826

-8 484

-1 990

-1 742

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

2

0

-6

-4

-4

-4

Resultat efter finansiella poster

-1 994

-1 746

Resultat före skatt

-1 994

-1 746

396

0

-1 598

-1 746

Räntekostnader och liknande resultatposter

Uppskjuten skatt
Årets resultat
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Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Kassa och bank
Kassa och bank

7

Summa kassa och bank
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BALANSRÄKNING fortsättning

NOTER
NOT

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

gången överförs till annan part. Finansiella skulder tas
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning. Principerna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

119

100

119

100

3 365

0

0

1 828

-1 598

-1 746

1 767

82

1 886

182

0

52

630

637

1 770

1 765

Aktuell skatteskuld

30

13

Övriga skulder

182

204

574

349

Summa kortfristiga skulder

3 186

3 020

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 072

3 202

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och
andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

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.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs
från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner
som är förknippade med ägandet, normalt när kunden
har varorna i sin besittning.

Leasetagare
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.

Intäkter från försäljning av varor redovisas vid levereras.

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Till-gången och skulden redovisas till det
lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna, fast-ställda vid leasingavtalets
ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och
amortering av skulden enligt effektivränteme-toden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.

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:

Samtliga leasingavtal har kostnadsförts linjärt över
leasingperioden.

Antal år
Varumärken

5

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.

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 upp-hör eller regleras,
eller när de risker och fördelar förknippade med till-

10

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats.
11
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NOTER
NOT 2 Uppskattningar och bedömningar

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.

Not 4 Personal
2019

Noberu Distribution AB gör uppskattningar och
bedömningar 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.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare trans-aktioner eller händelser.
Uppskjuten skattefordran har 2019 värderats till skattesatsen 20,6 procent. Tidigare har inte uppskjuten
skattefordran på underskottsavdrag redovisats. En ny
bedömning har gjorts varför en skattefordran på bolagets underskottsavdrag har bokförts. Det ingående
värdet har bokförts direkt mot eget kapital medan
årets förändring har redovisats i resul-taträkningen
såsom ”Uppskjuten skatt”.

2019

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller
informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse,
det är san-nolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller
beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

Mellan 2 till 5 år

Medelantal anställda har varit

4

3

varav kvinnor

1

1

varav män

3

2

431

Löner och ersättningar
Pensionskostnader
2018
283

Löner och ersättningar
Pensionskostnader

360

318

831

1 119

1 191

1 437

540
39

35

579

531

22

71

83

19-12-31

18-12-31

250

250

1 490

833

Lönerelaterade kostnader

Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

Övriga poster
164

15

1 654

848

628

478

2 861

1 857

Antal styrelseledamöter

4

5

varav kvinnor

1

1

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

1

1

0

0

19-12-31

18-12-31

Ingående anskaffningsvärde

64

64

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64

64

Ingående avskrivningar

-39

-26

Årets avskrivningar

-13

-13

Utgående ackumulerade avskrivningar

-51

-39

13

25

Utgående redovisat värde

19-12-31

18-12-31

300

241

274

108

574

349

Not 9 Ställda säkerheter

Not 5 Varumärken

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

12

61

22

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

496

Övriga anställda:

varav kvinnor

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen
av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen
på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk
för de utgifter som avsättningen ursprungligen var
avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden
där pengars tidsvärde är väsentligt.

49

Förutbetald hyra

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Övriga i styrelse och företagsledning

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om
en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har
utarbetats och införts, eller om företaget minst har
offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs
av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som
hör samman med den framtida verksamheten.

Övriga poster

Not 7 Checkräkningskredit

Styrelsen och VD:

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning
enligt följande:
Inom 1 år

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

18-12-31

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

Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing
leasetagare
Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till

19-12-31

Medelantal anställda

Löner, ersättningar m.m.

Upplysningar till enskilda poster

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. Uppskjuten skatt 2019 har beräknats
till en nominell skattesats om 20,6 procent (20,6) på
skillnaden mellan redovisat värde och skattemässigt
värde på tillgångar och skulder.

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

2018

13

19-12-31

18-12-31

Företagsinteckningar

250

250

Summa ställda säkerheter

250

250
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NOTER
Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
slut
Bolagsverket har den 24 mars 2020 registrerat
nyemissionen som beslutades under 2019. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 118 600 kr.
Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats
av Covid-19. Bolaget har indirekt blivit drabbat då
bolagets kunder (såsom frisör- och skönhetssalonger)
tillhör de branscher som i ett tidigt skede har påverkats. De länder som bolaget exporterar till har stängt
ner sina samhällen. Konsekvenserna vi hittills har sett
är främst minskad omsättning från mitten av mars
månad. Fram till dess hade omsättningen överträffats både jämfört med budgeten och föregående år.
Styrelsen och ledningen har i ett tidigt skede agerat
för att säkerställa att verksamheten ska fortsätta utifrån rådande situation. Främst har åtgärder vidtagits
avseende kostnadsstrukturen och bolaget har från
slutet av mars korttidspermitterat personal, vilket har
beviljats av Tillväxtverket.

Borås 2020-06-03

I nuläget är det svårt att göra samlad bedömning av
de ekonomiska konsekvenserna krisen har och kommer att innebära för samtliga verksamheter då vi inte
kan bedöma hur långvarig krisen kommer att bli.
Styrelsen och ledningen följer löpande utvecklingen i
de olika verksamheterna och vidtar de åtgärder som
anses vara nödvändiga för koncernen.

Iman Khalaf

Hanna Moisander
Ordförande

Oskar Malmén
Verkställande direktör

Robert Smith

Martin Smith

Not 11 Koncernförhållanden
Bolaget är ett dotterföretag till Noberu Holding AB,
559031-5882, med säte i Borås stad. Moderföretaget ingår i en koncern där Uddetorp Invest AB, org.
nr 556062-2176, med säte i Borås stad, upprättar
koncernredovisning för den största koncernen.
Min revisionsberättelse har lämnats den
2020-06-08

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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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:

Rapport om årsredovisningen*
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Noberu
Distribution AB för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår
på sidorna 7-15 i detta dokument.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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 2019 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.

• 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.

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.

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

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

• 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.

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 misstag.
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.

• 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.

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 misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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.

• f öretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

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 2019 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

eller
• p
 å 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
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

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.

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.

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.

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. 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.

Borås den 2020-06-08
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:

*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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