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VD-ord 

Vi har lagt en stabil grund för en positiv utveckling av Reinhold Europe AB (publ) 

Reinhold Europe AB har tidigare bedrivit verksamhet inom entreprenad- och fastighets utveckling. De senaste fyra åren har 
bolaget dock rekonstruerat sin verksamhet. Nytt fokus är på att bli en betydande leverantör/agent av prefabricerade fastigheter 
(bestående av moduler), bygga en kedja med bilvårds stationer och erbjuda lösningar inom energibesparingsområdet.  

Rekonstruktionen har i stort slutförts och kommer att vara helt avslutad under 2018 

Ekonomi 

Vår ekonomi har liksom de två senaste verksamhetsåren varit mycket ansträngd. Tidigare styrelser lämnade ett bolag med 

mycket stort behov av rekonstruktion. Styrelsen har aktivt arbetat med att få till stånd uppgörelser med de flesta av bolagets 

fordringsägare vilket varit framgångsrikt. Under verksamhetsåret har bolaget inte haft någon omsättning. Kapital har tillförts 

genom förvärv av Waxy International AB, vilket förvärvades genom apportemission. Emissionen gav ett tillskott av eget 

kapital på cirka 1,6 MEUR. Avtal har tecknats med fordringsägare där skulder omvandlas till eget kapital genom 

kvittningsemission. Detta kommer att tillföra ca 1,8 MEUR. 

Vid bokslutstillfället hade bolaget ej garanterad finansiering för framtida verksamheter. Dock har under första tertialet det egna 

kapitalet signifikant förstärkts genom aktieägartillskott uppgående till 0,5 MEUR. Beaktande detta och avtal om kvittning av 

skuld mot nya aktier uppgående till 1,8 MEUR anser styrelsen att det egna kapitalet är återställt och finansiering av framtida 

verksamheter är säkerställd.  

Waxy International AB har genom medverkan av Nord Fondkommission emitterat en obligation om 2,3 MEUR, varav ca 0,3 

utbetalades under verksamhetsåret. Bolagets innehav av aktier i dotterbolaget har pantsatts som säkerhet.  

Organisationen 

Bolagets organisation är medvetet mycket begränsad. Verksamheten kommer att bedrivas i dotterbolag och målet är att enbart 
administrativa resurser skall finnas i moderbolaget. För närvarande är undertecknad utsedd som tf VD för moderbolaget och 
styrelsen arbetar intensivt med att hitta en långsiktig lösning. 

Partners 

Vi är mycket aktiva och närvarande på marknaden där vi knyter kontakter med olika partners och intressenter, marknadsgenombrott är 

nära. Våra fokusområden är fastighetsmoduler och bilvårdsanläggningar. Det är viktigt att vi har starka partners med en tydlig 

närvaro och hög trovärdighet på respektive marknad. Partnern skall ha en bra historia, en väl fungerande organisation 

och ett kundcentrerat fokus. 

Framtid 

Med ”turn-around” projektet i stort genomfört, alla positiva resultat från vårt dotterbolag, intressanta prospekts i pipeline ser vi 

med tillförsikt mot nästa år, framtiden är ljus!  

Under kommande verksamhetsår kommer vi att ordentligt etablera oss på både fastighetsmodul segmentet och bilvårdsanläggningar. 

Vi har även gott hopp om att vår satsning på energisegmentet kommer att bära och det är vår absoluta ambition att under 2018 nå ett 

neutralt resultat. Våra investeringsplaner kräver dock ytterligare investeringar och vi har goda förutsättningar till att hitta 

marknadsmässiga alternativ. 

Stockholm den 12 juni 2018  

Ingvar Rehbinder 

Tf VD, Reinhold Europe AB (publ) 
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Årsredovisningen är upprättad i Euro, EUR.  

Verksamheten 

Reinhold Europe AB har tidigare bedrivit verksamhet inom entreprenad- och fastighets utveckling. De senaste fyra åren har bolaget 

rekonstruerat sin verksamhet. Nytt fokus är på att bli en betydande leverantör av prefabricerade fastigheter (bestående av moduler), 

bygga en kedja med bilvårds stationer och erbjuda lösningar inom energibesparingsområdet. Bolaget är sedan december 2007 noterat 

på den reglerade marknaden Warsaw Stock Exchange, WSE, i Polen. Per den 31 december 2017 fanns två aktieslag, A- och B-aktier, 

men endast bolagets B-aktier är noterade på WSE. Stängningskursen var per bokslutsdagen den 31 december 2017 0,39 (0,23) PLN per 

aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om 46,0 (23,1) MPLN 

Koncernens har haft begränsad verksamhet under verksamhetsåret. 

Bolagets finansiella ställning är prekär och vid bokslutstillfället fanns ej avtalad finansiering för nästkommande verksamhetsår. Dock 

har styrelsens arbete med att lösa finansiering har varit framgångsrik vilket kommenteras separat nedan relaterat till händelser efter 

bokslutstillfället. 

Flerårsöversikt 

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental euro om inte annat anges. 

 1701-1712 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 

Resultat/aktie -0,01 0,01 -0,06 0,26 -0,02 

Årets resultat -2 610 2 121 -7 197 9 776 -153 

Eget Kapital EUR / aktie -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -1,87 

Soliditet neg neg 30 neg neg 

Beloppen avseende 2016 och 2015 avser moderbolaget, 2017 och tidigare år avser koncernen 

 

* Flerårsjämförelsen avser moderbolagets siffror, koncernens siffror överensstämmer i allt väsentligt med moderbolagets siffror. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Styrelsens arbete har fokuserats på att slutföra rekonstruktionen av bolagets verksamhet.  

Första halvåret dominerades av att slutföra 2015 och 2016 års årsredovisningar, att förhandla med fordringsägare om ackord och där 

förhandlingarna var framgångsrika. Under året har förhandlingar även lett till att fordringsägare har accepterat att del av bolagets 

skulder skall omvandlas till aktiekapital.  

Extra bolagsstämma 2017-03-30 beslutade att bemyndiga styrelsen att utge ytterligare 40 000 000 B-aktier. Användningen skall vara 

förvärv av dotterbolag genom apportemission, kvittning av skulder samt riktad nyemission.  

Under året har vid extra bolagsstämma 2017-12-28 beslut fattats att bolagets aktiekapital reducerats till 1 000 000 EUR, 

nedskrivningen gjordes för att täcka ansamlad förlust, reduktionen redovisas under Q1 2018 då detta styrs av Bolagsverkets registrering 

Bolaget förvärvade den 1:a juli samtliga aktier i Waxy International AB (publ) genom en apportemission. Waxy’s affärsidé är att bygga 

en bilvårds kedja i Sverige och den första anläggning i Smista Alle, strax söder om Stockholm färdigställdes i början av 2018. Waxy’s 

verksamhet har finansierats genom att dotterbolaget har emitterat en obligation om 23 MSEK, samt att dotter och moderbolag under 

kortare period har upptagit externa brygglån. 

Bolaget har förhandlat med husmodulfabrikörer i China och tecknat ett samarbetsavtal om att Bolaget har rätt att företräda dem i 

Sverige och utomlands mot provision vid tecknat kontrakt. Bolaget har hittat intressenter vilka nu förhandlar med de kinesiska 

leverantörerna och Bolaget förväntar att några av dessa förhandlingar leder till avslut under 2018. 

Bolaget har fortsatt arbetet med att hitta lämpliga energibesparings produkter, och inlett förhandlingar med möjliga samarbetspartners, 

dock har inget kontrakt träffats. 

Styrelsens tidigare bedömningar avseende ett antal skuldposter har reviderats under verksamhetsåret med negativ resultateffekt. De 

förändrade bedömningarna avser dels skulder till större fordringsägare, dels eventuell risk för debitering avseende tidigare 

verksamhetsårs vinstskatt. 

Bolagets VD Joakim Karlsson avgick i juni 2017 då hans uppdrag upphörde. Styrelsen har utsett bolagets CFO Ingvar Rehbinder till tf 

VD och sökprocess avseende ny VD pågår. 

Bolaget har avtalat med fordringsägare om att kvitta fordran mot nya aktier, bolagets skuld uppgår till ca 1, 8 MEUR. Kvittningen kommer att genomföras 

under 2018. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
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Bolaget har under Q1 2018 avtalat om aktieägartillskott om ca 0,5 MEUR, beloppet inbetalades under april 2018. Bolaget har även 

under Q2 reducerat bolagets aktiekapital till 55 000 EUR. Detta tillsammans med avtalade kvittning av skuld till aktier innebär att 

bolagets egna kapital är återställt. 

Waxy’s styrelse omstrukturerades så att moderbolagets styrelseordförande även tog ordförandeposten i dotterbolaget. Waxy har även 

utsett en ny VD efter Lennart Andersson som avgick av personliga orsaker i slutet av verksamhetsåret. Ny VD för Waxy är Peter 

Björklund. 

Resultatdisposition 

 

Förslag till behandling av bolagets till förfogande stående medel. 

Beloppen i resultatdispositionen är angivna i Euro. 

Medel att disponera: 

Överkursfond  8 141 352 

Balanserat kapital - 14 020 333 

Årets resultat -2 421 940 

Summa -8 300 921 

Överföres i ny räkning - 8 300 921 
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Finansiella rapporter 

Koncernen 

Koncernen bildades 2017-07-01 därför har inga jämförelsetal angivits för koncernen 

 

RESULTATRÄKNING 1, 2, 3,4,9, 27 

  2017-01-01  

  2017-12-31  

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

Nettoomsättning  0  

Övriga rörelseintäkter  30  

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  30  

Rörelsekostnader 

Personalkostnader 9 - 4 

Övriga externa kostnader 6, 7, 8, - 1 391 

  

Summa rörelsekostnader  - 1 395  

 

Rörelseresultat  - 1 365  

 

Finansiella poster  

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 - 153  

Summa finansiella poster  -153  

Resultat efter finansiella poster  - 1 470  

 

Resultat före skatt  - 1 470  

Skatter 

Årets skattekostnad 12 - 1 064  

 

Årets resultat  -2 582 

Övrigt totalresultat 

Poster som kan komma att omklassificerats i senare finansiella rapporter 

Omräkningsdifferens vid omräkning av dotterföretag 21 - 28 

Årets totalresultat  - 2 610 

Resultat per aktie före och efter utspädning  -0,022 

Genomsnittligt antal aktier  113 926 724 
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BALANSRÄKNING 1, 2, 3, 4, 24 

   2017-12-31  

 TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 13 1 644  

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 644 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och anläggningar  13 

Pågående nyanläggning 15 1 399  

Summa materiella anläggningstillgångar  1 411 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Övriga långfristiga fordringar 16 333  

Summa finansiella anläggningstillgångar  333  

Summa anläggningstillgångar  3 389 

  

 

Omsättningstillgångar 25 

Kortfristiga fordringar 

Aktuella skattefordringar  110 

Övriga kortfristiga fordringar  206 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  93 

Summa kortfristiga fordringar  409 

 

Likvida medel 17 

Likvida medel  5  

Summa kassa och bank  5  

Summa omsättningstillgångar  414  

SUMMA TILLGÅNGAR  3 803  
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   2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 21 

Aktiekapital  6 241 

Övrigt tillskjutet kapital  8 141 

Övriga reserver  - 28 

Balanserat resultat  -14 020 

Årets resultat  -2 582 

Summa eget kapital  -2 248 

 

Långfristiga skulder 22 

Övriga skulder  1 217 

Summa långfristiga skulder  1 217 

 

Kortfristiga skulder 25 

Leverantörsskulder  524 

Aktuella skatteskulder  1 051 

Övriga skulder  2 967 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 292 

Summa kortfristiga skulder  4 834 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 803 
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RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

 Aktiekapital Övrigt tillskjutet Övriga Balanserat  Totalt 

  Kapital  reserver resultat inkl.  Eget 

    årets resultat Kapital 

Bildande av koncern – moderbolagets eget kapital 5 817 6 904  -14 019 -1 299 

Årets resultat    -2 582 -2 582 

Övrigt totalresultat   -28  -28 

Årets totalresultat   -28 -2 582 -2 610 

Apportemission 424 1 237   1 661 

Summa transaktioner redovisade direkt 

mot eget kapital 424 1 237   1 661 

Utgående Balans per 2017-12-31 6 241 8 141 -28 -16 554 -2 248 
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KASSAFLÖDESANALYS 

  2017-01-01  

  2017-12-31  

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat -1 365  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -180  

Erlagd ränta -153  

Betald Skatt -78  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar -1 758 - 

av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 

-Ökning (–) /Minskning (+) av rörelsefordringar -267 

 

-Ökning (+) /Minskning (–) av rörelseskulder 2 624 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 357 

 

Investeringsverksamheten 

Investering i materiella anläggningar -1 409 

Investering i dotterföretag 19 

 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 390 

 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 814 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 814 

 

Årets kassaflöde 5 

Likvida medel vid årets början 0  

 

Likvida medel vidårets slut 5 
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Moderbolaget 

 

RESULTATRÄKNING 1,2,3,4, 5, 9, 27 

  2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  

Nettoomsättning  0 0 

Övriga rörelseintäkter 5 30 35 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  30 15 

Rörelsekostnader 

Övriga externa kostnader 6, 7, 8, 9 - 1 296 571 

Övriga rörelsekostnader  0  -35 

Summa rörelsekostnader  - 1 296 536 

 

Rörelseresultat  - 1 266 570 

 

Finansiella poster 10 -93 -9 

Resultat efter finansiella poster  - 1 358 561 

 

Bokslutsdispositioner 

Förändring av periodiseringsfond 11 0 1 559 

Resultat efter finansiella poster  - 1 358 2 121 

 

Resultat före skatt  - 1 358 2 121 

Skatter 

Årets skattekostnad 12 - 1 064 0 

 

Årets resultat  -2 422 2 121 
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BALANSRÄKNING 1, 2, 3, 4 

   2017-12-31 2016-12-31 

 TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 14, 20, 23, 24 1 966 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 966 0 

Summa anläggningstillgångar  1 966 0 

 

Omsättningstillgångar 25 

Kortfristiga fordringar 

Fordringar hos koncernföretag  127 0 

Övriga kortfristiga fordringar  187 45 

Summa kortfristiga fordringar  314 45 

 

Kassa och bank 17 

Kassa och bank  0 0 

Summa kassa och bank  0 0 

Summa omsättningstillgångar  314 45 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 280 45 
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 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 21 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital  6 241 5 817 

Summa bundet eget kapital  6 241 5 817 

  

Fritt eget kapital 

Överkursfond  8 141 6 904 

Balanserat resultat  -14 020 -16 141 

Årets resultat  -2 422 2 121 

Summa fritt eget kapital  -8 301 -7 116 

Summa eget kapital  -2 060 -1 299 

 

Avsättningar 

Övriga Avsättningar 18 0 180 

Summa övriga avsättningar  0 180 

 

Långfristiga skulder 22 

Övriga skulder  475 75 

Summa långfristiga skulder  475 75 

 

Kortfristiga skulder 25 

Leverantörsskulder  290 330 

Aktuella skatteskulder  1 051 0 

Övriga skulder  2 269 693 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 255 66 

Summa kortfristiga skulder  3 865 1 088 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 280 45 
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RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

 Aktiekapital Överkurs Balanserad 

  Fond vinst inkl. Summa 

   årets resultat Eget Kapital 

Belopp vid årets ingång 2017-01-01 5 817 6 904 -14 020 -1 299 

Apportemission 424 1 237  1 661 

Årets resultat   -2 422 -2 422 

Belopp vid årets utgång 2017-12-31 6 241 8 141 -16 442 -2 060
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KASSAFLÖDESANALYS 

  2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat -1 266 570 

Erlagd ränta -180 -732 

Betald skatt under året -123 -30 

Valutadifferenser  22 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar -1 661 -170 

av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 

-Ökning (–) /Minskning (+) av rörelsefordringar -159 0 

-Ökning (+) /Minskning (–) av rörelseskulder -1 725 115 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -95 -55 

 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av dotterföretag -305 

 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 305 

 

Finansieringsverksamheten 

Eget kapital exkl årets resultat/Eget Kapital  

Erhållna lån 400 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 400 

 

Årets kassaflöde 0 - 55 

Likvida medel vid årets början 0 55 

 

Likvida medel vidårets slut 0 
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Not 1 Allmän information 

Reinhold Europe AB (publ) och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) är aktivt inom fastighetsrelaterade tjänster. 

Moderbolaget är ett PUBLIKT aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. 

Adressen till huvudkontoret är Kommendörsgatan 37, 114 58 Stockholm. Moderföretaget är sedan december 2007 noterat på 

Warsaw Stock Exchange (GPW). 

Styrelsen har den 12 juni godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 

tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens såvida inte annat anges. De skillnader som finns förtecknas i slutet av denna 

not. 

Grund för rapporternas upprättande 

Det är Reinhold Europe första år där koncernredovisning upprättas och avlämnas. Dotterföretaget förvärvades 2017-07-01. 

Moderbolaget har tidigare ägt dotterbolag, dock avvecklades dessa under 2015. 

Koncernredovisningen för Reinhold Europe har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations 

Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden . Det finns inga balansposter 

som har värderats till verkliga värden 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 

redovisningsprinciper.  

IFRS tillämpas för första gången 

Reinhold Europe förvärvade under räkenskapsåret ett dotterföretag och avlämnar för första gången koncernredovisning. 

Koncernredovisningen är, som framgår ovan, upprättad i enlighet med IFRS. Eftersom det är första räkenskapsåret som 

koncernredovisning uppstår tillämpas IFRS fullt ut. Ingående eget kapital för koncernens noter avser moderbolagets utgående värden per 

2016-12-31. 

Moderbolaget har tidigare tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Övergången till IFRS har inte föranlett 

några ändrade redovisnings- och värderingsregler. 

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen 

International Accounting Standard Board (IASB) har givit ut ett antal förändringar i standarder som träder i kraft 2017 och 2018. Ingen 

av dessa förväntas ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. 

IASB har vidare gett ut tre omfattande standarder vilka träder i kraft 2018 respektive 2019: 

• IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument Redovisning och värdering. Den innehåller 

regler för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella instrument och 

säkringsredovisning. Koncernen bedömer att den nya standarden inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på de 

finansiella rapporterna.  Standarden tillämpas från 2018 

• IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Standarden behandlar redovisning av intäkter från kontrakt och från försäljning av 

vissa icke finansiella tillgångar. Den kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande 

tolkningar. Standarden ska tillämpas från 2018. Med hänsyn till att koncernens intäktsgenerering ännu är begränsad kommer 

införandet av denna standard inte att medföra några förändringar för historiska perioder.. 

• Leasingavtal. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt 

tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, 

med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att 

använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Standarden är 

tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Koncernen bedöms preliminärt påverkas för de avtal 

som framgår av noten ” operationella leasingavtal”. Detaljerade utvärdering kommer att ske under räkenskapsåret 2018. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

Koncernredovisning 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för 

eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i 
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företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 

koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av 

verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier 

som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en 

överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas 

inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv — dvs. förvärv för förvärv — avgör koncernen om innehav utan 

bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade 

värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget 

kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller 

förlust till följd av omvärderingen redovisas i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till 

verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en 

tillgång eller skuld redovisas antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas som eget kapital 

transaktioner - det vill säga som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande 

inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det 

redovisade värdet på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan 

bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital. 

Transaktioner i utländsk valuta  

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den 

ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används Euro 

(EUR), som är koncernens rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen 

eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 

omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är 

då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren fö r säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, 

då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. Koncernen har dock för innevarande räkenskapsår inga valutasäkringar av detta 

slag. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller 

kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten övriga intäkter respektive övriga rörelsekostnader. Koncernen 

har för redovisade perioder endast finansiella valutakursvinster och -förluster. 

Koncernföretag 

Reinhold Europes dotterföretag har SEK som rapportvaluta 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Detta innebär bland annat att redovisat resultat justeras för ej 

likviditetsstörande poster. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv och ingår i immateriella anläggningstillgångar. Goodwill avser det belopp varmed 

köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i den förvärvade 

verksamheten. Goodwill skrivs inte av, utan testas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 

värdeminskning. Goodwill redovisas därmed till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Vid försäljning av en enhet 

ingår det redovisade värdet på goodwill i den uppkomna vinsten/förlusten. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter som förväntas 

bli gynnade av synergier från förvärvet. Goodwill övervakas inom koncernen per dotterföretag. 
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Vid nedskrivningsprövning beräknas den kassagenererande enhets återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta nyttjandevärdet 

och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Detta värde jämförs med det redovisade värdet för enheten. En eventuell 

nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återföres inte 

Materiella anläggningstillgångar 

Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är 

lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma 

koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort 

från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de 

uppkommer. 

Inventarier, verktyg och installationer - 5 år 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 år 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 

värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 

återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet Och redovisas 

netto i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. 

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar 

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 

redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.  

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 

bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassa-

genererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

Finansiella tillgångar 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: "Lånefordringar och kundfordringar". 

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificering en av de 

finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 

Klassificering 

Lånefordringar och kundfordringar  

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara beta lningar och 

som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 

månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordrin gar 

utgörs i huvudsak av kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och Likvida medel. 

Redovisning och värdering 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen — det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja 

tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus t ransaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella 

tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.  

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller ö verförts och 

koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Lånefordringar och kundford ringar 

redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.  

Tillämpningen av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefria eller löper med ränta som avviker från marknadsrän ta 

och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till diskonterat nuvärde och tidvärdeförändringen redovisas som ränteintä kt i 

resultaträkningen. För fordringar med löptider understigande 12 månader bedöms diskonteringsvärdet vara oväsentligt.  

Kvittning 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta 

de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

Den legala rättigheten far inte vara beroende av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten 

både i den normala affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 
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Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång 

eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned 

endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången 

redovisats första gången (en "förlusthändelse") och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida 

kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 

nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den 

finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i 

koncernens resultaträkning. 

Likvida medel 

Likvida medel definieras som, förutom kassa och bank, även de kortfristiga placeringar vilka lätt kan omvandlas till ett känt belopp av 

kassa och bank och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Reinhold Europe klassificerar för redovisade räkenskapsår 

innehav i räntefonder som likvida medel. Övriga kortfristiga placeringar består av innehav i aktier, antingen direkt eller via fonder. 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. 

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 

avdrag från emissionslikviden. 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 

Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare (eller under normal 

verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffnings -värde med tillämpning av 

effektivräntemetoden. 

Upplåning 

Med upplåning i koncernen avses i huvudsak övrig långfristig skuld. 

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 

anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 

redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Avsättningar 

En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när koncernen har en befintlig 

legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 

för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid utgången av räkenskapsåret finns inga avsättningar. 

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som 

redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget 

kapital. 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade  i de 

länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar 

regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den 

gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 

dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första 

redovisningen av goodwill. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 

tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och 

när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser 

antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar 

 



Reinhold Europe AB (publ) 
556706–3713 
 

Årsredovisning 2017 19 (28) 

Ersättning till anställda 

Koncernen har haft en anställd under verksamhetsåret 

Intäktsredovisning 

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls för 

sålda varor efter avdrag för rabatter, returer och mervärdesskatt. 

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 

kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan. 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och 

kundfordringar har gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida 

kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som 

ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv ränta. 

Leasing 

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. 

Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt 

över leasingperioden. 

Koncernen har inga finansiella leasingavtal. 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderföretaget upprättar från och med innevarande räkenskapsåret 2017-01-01 — 2017-12-31 sin årsredovisning i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt 

Akutgruppens uttalande. Reglerna i RFR 2 innebär att moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa 

samtliga av EU godkända IFRS/IAS regler och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med 

hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag som skall göras från IFRS/IAS. 

Bestämmelserna enligt IFRS/IAS finns angivna i koncernredovisningens not 1 Redovisningsprinciper. 

Moderbolaget tillämpade tidigare BFNAR 2012:1. Övergången till IFRS har, utöver utökade upplysningar, inte inneburit några ändrade 

redovisnings- eller värderingsprinciper. 

Moderföretaget tillämpar de redovisningsprinciper som finns angivna för koncernen med undantag av nedanstående:  

Aktier i dotterföretag  

Innehav i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till 

anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter. 

Redovisning av koncernbidrag 

Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, vilket innebär att både lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som 

bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Finansiella instrument 

Moderbolaget redovisar samtliga finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. Detta innebär att kortfristiga placeringar 

redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. 

Uppställningsform för resultat- och balansräkning 

Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning vilket bl.a. innebär en annan indelning av eget kapital. Av denna anledning 

redovisar moderbolaget posterna kortfristiga placeringar samt kassa och bank separat i sin balansräkning. 

Not 3 Finansiell riskhantering 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads -, likviditets-, och 

kreditrisker, Marknadsriskerna består i huvudsak av valuta-, ränte- och prisrisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst 

ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker och dessa ramar utvärderas och revideras 

årligen. 

Valutarisk 

Koncernen har huvuddelen av all sin verksamhet i SEK medans bolagets redovisningsvaluta är i EUR, härigenom uppkommer 

stora valutafluktuationer i redovisningen, dock då verksamheten är på både intäkt och kostnadssidan i SEK är netto effekten 

mindre. 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöde fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor.   

Koncernen har inga lån med rörliga räntor. Waxy har givit ut en obligation med värde 23 MSEK med fast ränta om 15%, samt övriga 

räntebärande skulder har även de fast ränta. Styrelsen bedömer att då inga externa skulder med rörlig ränta finnes är ränterisken för 
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nuvarande finansiering begränsad. Framledes kan marknadsräntorna påverka kommande behov av finansiering relaterat till koncernens 

investeringsprogram i framförallt bilvårdsanläggningar. 

Prisrisk 

Koncernen har för närvarande inga instrument som är föremål för prisrisk.  

Likviditet- och finansieringsrisk.  

Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta dess åtagande relaterat till koncernens finansiella s kulder. 

Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. Koncernen 

finansieras med eget kapital och har, med undantag av att ett obligationslån. inte någon finansiell upplåning. Moderbolaget har 

vissa äldre åtaganden som förfaller senare än inom ett år. Kortfristiga skulder samt kortfristiga fordringar för såväl koncern som 

moderföretag förfaller inom ett år.  

Kapital 

Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att genera en skälig 

avkastning till aktieägarna och nytta för övriga intressenter. Koncernens kapital definieras som koncernens egna kapital. 

Koncernens nuvarande policy är att inte lämna någon utdelning. Först när företaget når en långsiktig lönsamhet kommer förslag  

om utdelning till aktieägare att kunna ske. Det finns inte några externa krav på koncernens kapital. 

Översikt Signifikanta Skulder 

Fordringsägare  Moderbolag Dotterbolag Summa  

Långfristiga  475 742 1 217  

Kortfristiga  3 864 970 4 834  

Summa   

De långfristiga skulderna löper med fast ränta i intervallet 6–15 % och med en förfallotid mellan 2–5 år. De kortfristiga skulderna 

löper med en fast räntesats mellan 0 och 20 procent förutom ett brygglån som har ett fast bestämt räntebelopp. De kortfristiga 

skulderna förfaller i huvudsak inom en 6 månaders period eller är av äldre karaktär och förfallna. Vissa av posterna i moderb olaget, 

880 KEUR ligger hos kronofogden för utmätning, men då moderbolaget saknat utmätningsbara tillgångar kvarst år fordran tills 

vidare. Styrelsen har pågående förhandlingar med fordringsägarna om ackord.  

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Reinhold Europe AB:s finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS. Detta innebär att upprättandet av bokslut och 

tillämpning av redovisningsprinciper ofta baseras på uppskattningar och antaganden som anses rimliga och väl avvägda vid den 

tidpunkt då bedömningen görs. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet emellertid bli ett annat, 

och händelser kan inträffa som kan kräva en väsentlig justering av det redovisade värdet för den berörda tillgången eller 

skulden. Nedan följer de viktigaste områden där bedömningar och antaganden gjorts och som bedöms ha störst inverkan på de 

finansiella rapporterna. 

Goodwill 

Då förvärvet av koncernens dotterföretag gjordes under 2017, och de förutsättningarna som förelåg vid förvärvet, inte bedöms 

väsentligen förändrats, så har det för räkenskapsåret 2017 ej företagits någon nedskrivningsprövning. Nedskrivningsprövning 

kommer att ske under räkenskapsåret 2018 

Not 5 Inköp och försäljning mot koncernföretag 

Av moderbolagets nettoomsättning avser 0 (0) koncernföretag. Av moderföretagets kostnader avser - (0) inköp från 

koncernföretag. 
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Noter till resultaträkning 

Not 6 Övriga externa kostnader 

I posten ingår resultat från frivilliga ackord med fordringsägare, där skulden uppkommit under tidigare räkenskapsår, och förnyade 

bedömningar avseende avsättningar med -600 moderbolaget och koncernen(+772 moderbolaget).  

 

Not 7 Ersättning till revisorer 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Mazars (revisionsuppdrag) 20 20 10 

PWC (Revisionsuppdrag)   29 

Not 8 Operationella leasingavtal 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Leasingavgifter, årets kostnad 8 6 15 

   Moderbolaget Dotterbolaget 

 

Framtida leasingavgifter vilka förfaller inom 1 - 5 år  28 3 840  

Framtida leasingavgifter vilka förfaller inom efter 5 år   12 128  

Leasingavgifter avser i allt väsentligt lokalhyror. 

Not 9 Personal 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Löner och andra ersättningar  

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 153 93 0 

 

Totala löner och andra ersättningar 158 93 0 

 

Sociala kostnader och pensionskostnader 

Sociala kostnader 3 0 0 

(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 0 0 0 

 

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 158 93 0 

Medelantalet anställda 

Män  1 0 0 

Medelantalet anställda 1 0 0 

 

Könsfördelning i företagets styrelse 

Män  3 3 3 

Könsfördelning i företagets ledning 

Män  3 2 2 

Under 2017 har styrelseledamöter och VD fakturerat ersättning om 154 KEUR, dessa kostnader ingår i övriga externa kostnader. 
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Not 10 Räntekostnader, -intäkter av och nedskrivningar och liknande resultatposter 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Ränteintäkter  0 0 0 

Räntekostnader - -140 -83 -30 

Kursdifferenser  -13 -13 22 

Summa  -153 -93 -9 

Not 11 Bokslutsdispositioner 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Periodiseringsfond 

Återföring av periodiseringsfond 0 0 1 559 

Summa förändring av periodiseringsfond 0 0 1 559 

Summa bokslutsdispositioner 0 0 1 559 

Not 12 Inkomstskatt 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar: 

Redovisad skatt i resultaträkningen 

Aktuell skatt 0 0 0 0 

Tidigare års skatt -1 064 -1 064 0 

Summa redovisad skatt - 1 064 -1 064 0 

 

Avstämning av effektiv skattesats 

Resultat före skatt -1 529 - 1 357 2 121 

 

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 (22,00) % -336 -299 - 467 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0 +449 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader +137 +129 - 8 

Ej värderade underskottsavdrag 199 170 0 

Årets utnyttjande av tidigare års underskott  

som ej redovisats som tillgångar +0 0 26 

Tidigare års skatt - 1 064 -1 064 0 

Summa redovisad skatt -1 064 -1 064 0 

Ackumulerade skattemässiga underskott 905 772 0  
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Noter till balansräkning 

Not 13 Goodwill  

 Koncern 

 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 

Förvärv genom rörelse 1 676 

Omräkningsdifferenser -32 

Utgående ackumulerade   

anskaffningsvärden 1 644 

Redovisat värde 1 644 

  

Nedskrivningsprövning  

Se not 4 

 

Not 14 Andelar i koncernföretag  

   Moderbolaget Moderbolaget 

   2017-12-31 2016-16-31 

Ingående anskaffningsvärden  0 10 527 

Förändringar av anskaffningsvärden 

Nyanskaffning   1 966 0 

Försäljningar/utrangeringar   - 10 527 

Utgående anskaffningsvärden  1 966 0 

 

Ingående nedskrivningar   -10 527 

Förändringar av nedskrivningar 

Återförda nedskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar   10 527 

Årets nedskrivningar  0 0 

Utgående nedskrivningar  0 0 

 

Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag 

Företag  Land  Säte  Org Nummer Verksamhet  Andel stamaktier Bokfört värde Bokfört värde 

      som ägs av moder 2017-12-31 2016-12-31 

Waxy International AB. Sverige Stockholm 556865–9600 Bilvård 100% 1 965 0 

Not 15 Pågående nyanläggningar 

 Koncern 

 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 

Förvärv genom rörelse 16 

Övriga förvärv under året 1 409 

Omräkningsdifferenser -26 

Utgående ackumulerade   

anskaffningsvärden 1 399 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 

Avskrivningar 0 

Omräkningsdifferenser  

Årets avskrivningar 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 

Utgående redovisat värde 1 399 
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Not 16 Övriga långfristiga fodringar 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Ingående balans  0 0 0 

Förvärv genom verksamhet 339 0 0 

Omräkningsdifferens -6 0 0 

Utgående balans 333 0 0 

 

Not 17 Likvida medel 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Kassa och bank  5 0 0 

Redovisat värde 5 0 0 

Not 18 Avsättningar  

   Moderbolaget Moderbolaget 

   2017-12-31 2016-16-31 

Risker i finansiella poster 

Redovisat värde vid årets ingång  180 1 113 

Årets avsättningar (inkl. justeringar på grund av förändringar i nuvärdet)  0 - 19 

Belopp som har om klassificerats  - 180 - 641 

Belopp som har återförts under räkenskapsåret  0 - 272 

Redovisat värde vid årets utgång  0 180 

Avsättningarna avser: 

Övriga avsättningar har antingen upplösts genom att de omklassificerats eller återförts på grund av ingångna ackordsuppgörelser. 

 

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

  2017-12-31 2017-12-31 2016-16-31 

Beräknad upplupen särskild löneskatt 0 0 24 

Upplupna räntekostnader 194 166 0 

Övriga upplupna kostnader 98 89 41 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 292 255 66 

 

 

Not 20  Förvärv av verksamhet 

Den 1 juli 2017 förvärvades 100 % i bolaget i Waxy International AB.  

Nettoomsättning ingår i koncernens med 0 EUR och ett resultat om -‐172 KEUR. Om dotterföretaget hade ingått för hela den 

konsoliderade perioden hade bolaget ingått med en nettoomsättning om 0 EUR och ett resultat om -206 KEUR. 

 

Redovisade värden vid förvärvet Belopp i KEUR:  

Goodwill  1 676 

Hyresdeposition  339 

Pågående nyanläggning  16 

Kortfristiga fordringar  31 

Kassa och bank  19 

Långfristiga Skulder  

Kortfristiga skulder -420 
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Köpeskilling  1 661 

Apportemission  1 661 

 

Förvärvet har genomförts genom en apportemission. Antalet emitterade aktier var 8 000 000 vilka emitterades tillkursen 0,208 

Euro. 

Goodwillvärdet representerar förväntad framtida kassaflöde från Waxy. 

 

Not 21 Övrigt totalresultat / Eget Kapital 

Övrigt totalresultat 

Koncernen har valutaomräkning från omräkning av verksamhet i dotterföretag som faller inom denna kategori. 

Eget kapital Koncernen 

Aktiekapital 

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid 

bolagsstämman med 10 röster per aktie för A-aktier och en röst per aktie för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till koncernens 

kvarvarande nettotillgångar. 

Övrigt tillskjutet kapital 

Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde.  

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. 

Utdelning 

Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2018. 
 

Moderbolaget Aktiekapital 

Förändring av antal aktier: 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående balans 109 026 724 109 026 724 

Nyemission 8 000 000 0 

Utgående balans 117 926 724 109 026 724 

Varav A-aktier 900 000 900 000 

Varav B-aktier 116 126 724 108 126 724 

 

Moderbolagets stamaktier har ett kvotvärde på EUR 0,0529 per aktie. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst.

  

Bundet eget kapital.  

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. 

Överkursfond 

Överkursfond består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde och utgör fritt eget kapital. 

Balanserat resultat 

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med överkursfond och 

årets resultat summa fritt eget kapital. 

Not 22 Långfristiga skulder 

Översikt Signifikanta Skulder 

Fordringsägare  Moderbolag Dotterbolag  

Skulder som förfaller inom 2-5 år  475 742 

 

Not 23 Ställda säkerheter 

Som säkerhet för den i dotterbolaget emitterade obligationen har bolaget innehav av aktier i dotterbolaget pantsatts 
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 Koncern Moderbolag 

 2017-12-3 2017-12-31 

Aktier i Dotterföretag 1 766 1 966 

 

Not 24 Eventualförpliktelser/ansvarsförpliktelser 

Moderbolagets innehav av aktier i Dotterbolaget är pantsatta som säkerhet för den emitterade obligationen. 

Waxy har en pågående tvist med hyresvärden för Smista anläggningen, styrelsens bedömning är att som mest kan den negativt 

påverka anläggningstillgångarna 100 KEUR samt en höjning av hyran på ca 20 KEUR per år. 

Not 25 Finansiella tillgångar och skulder 

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder framgår av nedanstående tabell. Se även not 10 

Finansiell riskhantering. 

 

Verkliga värden 

Redovisade värden bedöms överensstämma med verkliga värden.  

Not 26 Händelser efter balansdagen 

Moderbolaget erhåller ett villkorat aktieägartillskott uppgående till 576 KEUR. Den obligation som Waxy International emitterat 

övertecknas och Vid extra bolagsstämma 11 maj reduceras aktiekapitalet till 55 KEUR i avsikt att täcka balanserade förluster. 

 

 

 

 

 

 

Koncernen

 Lånefordringar och 

kundfordringar

Finansiella skulder till 

upplupet 

anskaffningsvärde

2017-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 0 0

Övriga fordringar 409

Likvida Medel 5

Övriga skulder, långfristiga 1 217

Leverantörsskulder 524

Övriga Skulder 4 310

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Kundfordringar 0 0

Fordringar hos Koncernföretag 127 45

Övriga fordringar 187

Kassa och Bank 0 0

Övriga skulder, långfristiga 475 75

Leverantörsskulder 289 330

Övriga Skulder 3575 758

Finansiella skulder till 

upplupet 

anskaffningsvärde Lånefordringar och kundfordringar
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Not 27 Transaktioner med närstående 

 

 

 

 

  

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Närståenderelation

Moderföretag 0 108

Övriga koncernföretag 0

Nyckelpersoner i ledande ställning 0 215

Övriga närstående -46 0

Summa 0 0 62 0 215 0

Moderbolaget

Närståenderelation

Dotterföretag 108

Nyckelpersoner i ledande ställning 94

Övriga närstående

Summa 0 0 108 0 94 0

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Närståenderelation

Moderföretag

Nyckelpersoner i ledande ställning 95

Övriga närstående 1 954

Summa 0 0 0 0 2 049 0

Moderbolaget

Närståenderelation

Dotterföretag 127

Nyckelpersoner i ledande ställning 70 0 45 0

Övriga närstående 1 622 105

Summa 0 0 197 0 105

Transaktioner med närstående parter sker på marknadsmässiga villkor. Under 2017 har en av moderbolagets ägare lånat ut kapital för att lösa gamla skulder samt finansiera 

verksamheten, dotterbolaget har haft ett brygglån hos närstående - ränta har betalatas baserat på dessa lån. VD i moder och dotterbolag  samt styrlese ledot i dotterbolag har 

fakturera för utförda tjänster 

Ränteintäkter och ränteutgifter 

från och till närstående

Försäljning av varor och 

tjänster till närstående

Följande transaktioner har skett med 

närstående:

Fordringar hos närstående

     Inköp av varor och tjänster 

från närstående

Skulder till närstående
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