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NÄRA SAMARBETE
MED ÅTERFÖRSÄLJARE
HJÄLPTE OSS VÄXA
Efter ett framgångsrikt 2019 såg vi fram emot ett ännu bättre 2020. Men vissa saker kan
man inte planera för. En pandemi lamslog hela världen. Den påverkade allihop. Inte minst
vår bransch.
Vi insåg tidigt att vi behöver vara flexibla och rikta om vårt fokus. Därför valde vi att utöka vår säljavdelning för att stärka vår position på den svenska marknaden. Den består nu av tre säljare och
målet är att anställa ytterligare två personer under 2021. När vi summerar året konstaterar vi att
försäljningen till salonger ökade med ca 85 %.
En annan faktor bakom tillväxten är att vi insett de stora fördelarna med att öka kunskapen om våra
produkter hos våra återförsäljare. När de stora aktörerna går i motsatt riktning så bygger vi vidare och
kompetensutvecklar våra kunder. Vi har en stark position på marknaden eftersom vi är ett komplett
varumärke. Vi har fortsatt att bredda oss och är glada över att vårt varumärke finns hos både salonger och barberare.
Under 2019 relanserade vi stora delar av vårt produktprogram som vi nu bygger vidare på. En del
i det är att vi, under 2021, även relanserar vårt Shave-sortiment. Våra produkter och nya förpackningar
har tagits emot väldigt positivt av marknaden. Under det kommande året kommer vi även satsa mer
på marknadsföring och förbättra vårt säljmaterial för att ytterligare stärka varumärket.
Miljön är en viktig del i Nõberus framgång. Vi producerar nästan alla våra produkter i Sverige och
använder bara noga utvalda ingredienser. Detta har också gjort att vi har kunnat hålla ett balanserat
lager och en bra tillgänglighet till våra produkter trots att övriga världen drabbats av lockdowns.
En av de saker jag prioriterat är att strukturera bolaget. Under 2020 har vi arbetat för att ta fram
styrdokument, budgetunderlag och befattningsbeskrivningar. Personalen är en hjärtefråga för mig
och nu har alla tydliga roller och vet bättre vad som förväntas av dem. Vi vill satsa på kompetensutveckling för att bli ännu bättre. Vi anordnade vår första konferens under 2020 och vi kommer
fortsatt arbeta för att förankra våra beslut. Hela vägen.
När jag nu blickar framåt så gör jag det med tillförsikt. Vi vet inte hur COVID-19 kommer fortsätta
att påverka oss men förhoppningsvis kan vardagen normaliseras inom en snar framtid. Då kommer
vi återigen flytta fokus mot Europa och utveckla exporten. Därför har jag glädjen att meddela att vi
stärkt bolaget ytterligare. I mars tillträder Daniel Blomqvist som ny VD och jag har fått förtroendet
att fortsätta som styrelseordförande. Daniel är, med sin erfarenhet, kunskap och moderna inställning, rätt person att ta Nõberu till nya höjder.
Slutligen så fortsätter vi arbetet med att öka medvetenheten om vårt varumärke. Med en ny marknadsplan, kommunikationsstrategi och lanseringen av
en ny webbplats ska 2021 bli vårt bästa år hittills.

Oskar Malmén
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NÕBERU OF SWEDEN
HIGHLIGHTS 2020
Prisad skäggolja
Ett bevis på att vi är på rätt väg var att vår skäggolja
Beard Oil Heavy - Tobacco Vanilla prisades. Swedish Beauty
Awards, som är Sveriges största och mest prestigefyllda gala
inom skönhet, utsåg den till ”årets groomingprodukt”. Det
ger oss ytterligare bränsle i vårt arbete att leverera de absolut
bästa produkterna som finns på den svenska marknaden.

Ny grafisk profil
Efter att ha uppdaterat vårt förpackningsprogram tog vi
steget och uppdaterade vår grafiska profil. Ett viktigt beslut
i vårt arbete att stärka vårt varumärke. Vi känner äntligen
att den höga kvalitén på våra produkter återspeglas i våra
förpackningar men också i hur vi kommunicerar. Nästa steg i
det arbetet blir att uppdatera allt sälj- och marknadsmaterial
för att ytterligare öka medvetenheten om oss och stärka vår
position.

Nõberu engagerar
Vårt följarantal på sociala medier ökar och vi nådde de tillväxtmål vi satte för 2020. Men vi är inte nöjda där. Vi arbetar
dagligen med att nå ut till fler och fler människor och det
arbetet fortsätter även under 2021. Framåt vill vi rikta fokus
mot att utöka vår export och med det engagera, växa och
interagera ännu mer med våra kunder på sociala medier.

Utökad säljkår

Utrymme att växa

Något som var oerhört glädjande med 2020 var att vi
kunde anställa två nya säljare. Att trots pandemin kunna
förstärka vår personal gör att vi ser på framtiden med tillförsikt. Förhoppningsvis gör den globala vaccineringen mot
covid-19 att världen kan börja återgå till en normal vardag.
När det sker är vi redo och står väl rustade.

Under 2020 tog vi beslutet att flytta både vårt kontor och
lager till större lokaler. Det gör att vi nu skapar förutsättningar för att växa ytterligare. Nõberu ska vara en attraktiv
arbetsplats där vi tar tillvara på varje anställds kompetens.
Personalen är monumental för att kunna leverera en
marknadsledande produkt. Samtidigt ger större lokaler oss
möjligheten att lagerhålla fler varor och förkorta ledtiderna
till våra återförsäljare.
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FINANSIELL
RAPPORT 2020
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Noberu Dist-

Försäljningen i Sverige har däremot ökat med 48%

ribution AB, organisationsnummer, 559024-9263, får

(24%) vilket främst beror på att fler säljare har anställts

härmed avge redovisning över företagets verksamhet

under året samt utveckling av bättre produkter och

för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31. Årsredo-

förpackningar vilka har tagits emot väl av våra kunder.

visningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Försäljningsökningen har ökat bruttoresultatet med 1,7
mkr vilket i kombination med minskade marknadsfö-

VERKSAMHETEN

ringskostnader och stor överkapacitet hos personalen,

Noberu Distribution AB säljer egentillverkade skön-

som inte arbetar med försäljning, har gjort att bolagets

hetsprodukter för män under varumärket Nõberu of

overhead anpassats. Resultatet har därför vänts från en

Sweden. Varumärket delas in i fyra produktsegment:

förlust på 2 mkr till en mindre vinst.

Skin care, Beard care, Hair care och Shaving. Kunderna

Fokus har under året också lagts på att skapa bra och

är både privatpersoner och återförsäljare.

tydliga arbetsrutiner samt att utöka lagerlokalen för att

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida, www.noberu.se.

möjliggöra en framtida tillväxt.

Företagets säte är Borås.

FRAMTIDA UTVECKLING
Covid-19 är fortfarande ett faktum i världen och

FLERÅRSJÄMFÖRELSE *

ledningen följer utvecklingen noga för att skyndsamt

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

Nettoomsättning

kunna ställa om verksamheten.

2020

2019

2018

2017

2016

10 151

7 697

6 601

4 898

1 677

Res. efter
finansiella poster

17

-1 994

-1 746

-2 138

-1 512

Balansomslutning

6 297

5 072

3 202

2 084

1 281

Soliditet (%)

29,97

37,17

5,69

4,78

7,79

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital

Överkursfond

Belopp vid årets
ingång
118 600 2 213 400
Resultatdisp.
enl. beslut av
årsstämma:

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Balanserat
resultat

Årets
resultat

1 151 379 -1 597 898 1 766 881

-1 597 898

1 597 898

1 070

1 782

1 782

Årets vinst

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Belopp vid
årets utgång

Bolaget är ett dotterföretag till Noberu Holding AB,
559031-5882, med säte i Borås stad. Noberu Holding

118 600 2 213 400

Summa
fritt eget
kapital

-446 519

1 782 1 768 663

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 5 479 083 kr (5 479 083 kr).

AB innehar 65,4% av kapitalet, Studio BB2 AB, 556676-

RESULTATDISPOSITION

3578, med säte i Borås stad innehar 34,6% av kapitalet.

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET

Balanserad vinst
Årets vinst

I början av året skakades världen av covid-19. Bolaget

1 766 881
1 782
1 766 881

har indirekt blivit drabbat då kunderna, såsom frisör- och

Styrelsen föreslår att

skönhetssalonger, tillhör de branscher som i ett tidigt

i ny räkning överföres

skede har påverkats.

1 768 663
1 768 663

De länder som bolaget exporterar till stängde tidigt ned
sina samhällen vilket gjorde att den planerade

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt

försäljningsökningen på 80% istället vändes till en

hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning-

minskning om 12% jämfört med föregående år.

ar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
NOT

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

10 150 500

7 697 376

126 683

139 551

10 277 183

7 836 927

-3 189 647

-2 458 447

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

3

-3 826 989

-4 389 478

Personalkostnader

4

-3 112 928

-2 965 718

-112 347

-12 874

-10 241 911

-9 826 517

35 272

-1 989 590

28

1 770

-18 675

-6 288

-18 647

-4 518

16 625

-1 994 108

-14 843

396 210

1 782

-1 597 898

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Uppskjuten skatt

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
NOT

2020-12-31

2019-12-31

5

0

12 873

0

12 873

635 195

0

635 195

0

Uppskjuten skattefordran

1 450 512

1 465 355

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 450 512

1 465 355

2 085 707

1 478 228

1 686 230

1 325 549

96 298

0

1 782 528

1 325 549

1 196 845

1 032 596

32 802

0

198

3 218

182 490

71 207

1 412 335

1 107 021

1 016 198

1 161 081

Summa kassa och bank

1 016 198

1 161 081

Summa omsättningstillgångar

4 211 061

3 593 651

6 296 768

5 071 879

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Leasinginventarier
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Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

9

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING fortsättning
NOT

2020-12-31

2019-12-31

Aktiekapital

118 600

118 600

Summa bundet eget kapital

118 600

118 600

1 766 881

3 364 779

1 782

-1 597 898

Summa fritt eget kapital

1 768 663

1 766 881

Summa eget kapital

1 887 263

1 885 481

Skulder till kreditinstitut

465 840

-

Summa långfristiga skulder

465 840

0

160 676

0

225

0

436 799

629 542

1 934 919

1 770 453

Aktuell skatteskuld

64 664

29 725

Övriga skulder

617 941

182 431

728 441

574 247

Summa kortfristiga skulder

3 943 665

3 186 398

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 296 768

5 071 879

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
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Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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NOTER
NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffnings
värde.
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.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående
år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har
värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.

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.

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.
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.
Intäkter från försäljning av varor redovisas vid
levereras.

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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte
skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Leasetagare
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella
leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda
vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna
fördelas på ränta och amortering av skulden enligt
effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas
som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.

Antal år
Leasinginventarier

5

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:

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.

Antal år
Varumärken

5
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NOTER
Not 4 Personal

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

2020

2019

Medelantal anställda har varit

5

4

varav kvinnor

1

1

varav män

4

3

507 953

540 200

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

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

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

39 000
579 200

1 920 244

1 489 921

Övriga anställda:
Löner och ersättningar

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

Pensionskostnader

165 583

164 368

2 085 827

1 654 289

772 162

627 843

3 423 220

2 861 332

Antal styrelseledamöter

4

4

varav kvinnor

1

1

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

1

1

0

0

Sociala kostnader

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar

Summa styrelse och övriga

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.

Övriga i styrelse och företagsledning

varav kvinnor

Personalkostnaderna i resultaträkningen har
reducerats med 549 173 kr (0 kr) avseende
korttidspermitteringsstöd och sänkta
arbetsgivaravgifter.

Upplysningar till enskilda poster

Not 5 Varumärken

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

57 278
565 231

2020-12-31

2020

2019

556 730

430 729

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

Ingående anskaffningsvärde

64 367

64 367

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64 367

64 367

Ingående avskrivningar

-51 494

-38 620

Årets avskrivningar

-12 873

-12 874

Utgående ackumulerade avskrivningar

-64 367

-51 494

0

12 873

Utgående redovisat värde

Inom 1 år

364 748

360 228

Mellan 2 till 5 år

592 950

831 172

957 698

1 191 400
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Not 6 Leasinginventarier
Ingående anskaffningsvärde

2020-12-31

2019-12-31

0

0

Inköp

734 669

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

734 669

0

Ingående avskrivningar

0

0

Årets avskrivningar

-99 474

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-99 474

0

Utgående redovisat värde

635 195

0

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.

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Övriga förskottsbetalda kostnader
Förutbetald hyra
Stöd korttidspermittering

2020-12-31

2019-12-31

58 602

49 193

0

22 014

123 888

0

182 490

71 207

2020-12-31

2019-12-31

465 840

0

465 840

0

2020-12-31

2019-12-31

250 000

250 000

Not 8 Långfristiga skulder
Amortering inom 2 till 5 år

Not 9 Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Lönerelaterade kostnader

480 611

299 662

Övriga upplupna kostnader

247 830

274 585

728 441

574 247

13

NÕBERU OF SWEDEN

Borås 2021-02-25

Iman Khalaf

Hanna Moisander
Ordförande

Oskar Malmén
Verkställande direktör

Robert Smith

Martin Smith

Min revisionsberättelse har lämnats den
2021-02-25

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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NOBERU DISTRUBITION AB
Stora Torget 1, 503 30 Borås
Besöksadress:
Armbågavägen 3, 506 30 Borås
Org. nr 559024-9263

www.noberu.se
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