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Hancap AB (publ)
556789-7144

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Verksamheten under räkenskapsåret

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR HANCAP AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören för Hancap AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Hancap AB har sitt säte i Stockholm.

Koncernen består av svenska verksamheter med ett nischsortiment inom byggrelaterade produkter och tjänster. Dotterbolagen 
är Wasafönster AB, Dalkarlarna i Ornäs AB, Uterumsmästarna i Sverige AB, Santex Glas AB, Seml AB, Mistral Gruppen AB, 
Hancap Facade AB, Hancap AS och Hancap Personaloptioner AB. Wasafönster AB är moderbolag till Westcoast Windows AB, 
Westcoast Windows Systems Ltd och Santex System AB. Hancap Facade AB är moderbolag till Mistral Energi AB och 
Scandinavian Licence AB. Scandinavian Licence AB är moderbolag till Skandinaviska Glassystem AB.

Hancap AB (publ) tjänar huvudsakligen som ett holdingbolag med ledningssupport till koncernens dotterbolag. Inom 
verksamhetens regi bedrivs även utvecklingsarbete för befintliga dotterbolags tillväxt samt strategiprojekt.

21 juli 2020 begärdes dotterbolagen Dalkarlarna i Ornäs AB och Santex Glas AB i konkurs.
27 juli 2020 begärdes dotterbolaget Uterumsmästarna AB i konkurs.

2 september 2020 begärdes dotterbolaget Mistral Gruppen AB i konkurs.
28 september 2020 begärdes dotterbolaget Seml AB i konkurs.
13 oktober 2020 begärdes dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB i konkurs.
28 oktober 2020 begärdes dotterbolaget Santex System AB i konkurs.
2 november 2020 begärdes dotterbolaget Hancap Facade AB och dess dotterbolag Skandinavien License AB i konkurs.

Nettoomsättningen uppgick till 168 Mkr (569). Minskningen härleds främst till att ett flertal av koncernens dotterbolag försatts i 
konkurs under 2020. 

I ett steg att renodla verksamheten avyttrades den 17 mars 2020 inkråmet i Santex Glas AB till delar av personalen.

I början på juli 2020 avgick Mark Baljeu som verkställande direktör och styrelseledamot.

4 maj 2020 beslutade styrelsen i dotterbolaget Santex System AB att ansöka om företagsrekonstruktion.
11 maj 2020 beslutade styrelsen i dotterbolaget Mistral Gruppen AB att ansöka om företagsrekonstruktion.
4 juni 2020 beslutade styrelsen i dotterbolaget Seml AB att ansöka om företagsrekonstruktion.

Flertalet av koncernens dotterbolag har försatts i konkurs under året, men dessa bolag har konsoliderats i koncernredovisningen 
för 2020 där respektive konkursat bolag ingår endast med fullständiga resultaträkning enligt gängse redovisningskrav samt att 
koncernens resultat påverkats av koncernens realisationsresultat per konkursdagen av resp dotterbolag.
Resultatet för året om 13 Mkr (-553) belastas av extraordinära projektkostnader från entreprenadverksamheten inom 
Skandinaviska Glassystem AB där bolaget ej har kunnat fullfölja sina åtaganden gentemot sina entreprenadkunder. Stora 
förluster har även skett inom Santex System och Uterumsverksamheterna. Merparten av koncernens rörelsedrivande dotterbolag 
har drabbats av stora likviditetspåfrestningar, vilket inneburit att verksamheterna har varit mycket svåra att upprätthålla och 
därmed förorsakats stora förluster. 
Sammantaget har de stora förlusterna i dotterbolagen under 2019 och 2020 tvingat moderbolaget till nedskrivningar av värdet på 
dotterbolagsaktier och reservering av fordringar på koncernen där samtliga av dessa poster skrivits ner till noll kr i moderbolagets 
redovisning för de under 2020 konkursade bolagen.

31 augusti 2020 beslutade styrelsen att ersätta Per Helander med 34 Mkr i Super Seniora obligationen för finansiella åtaganden 
gentemot Hancap AB. Tillskjutna medel och finansiella åtaganden uppgick till 17 Mkr.

21 juli 2020 begärdes dotterbolagen Dalkarlarna i Ornäs AB och Santex Glas AB i konkurs.
27 juli 2020 begärdes dotterbolaget Uterumsmästarna AB i konkurs.
2 september 2020 begärdes dotterbolaget Mistral Gruppen AB i konkurs.
28 september 2020 begärdes dotterbolaget Seml AB i konkurs.
13 oktober 2020 begärdes dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB i konkurs.
28 oktober 2020 begärdes dotterbolaget Santex System AB i konkurs.
2 november 2020 begärdes dotterbolaget Hancap Facade AB och dess dotterbolag Skandinavien License AB i konkurs.

Under mars 2020 emitterade bolaget 42,8 Mkr av Super Senior obligation inom ramen på 200 Mkr.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Likviditet och finansiering

Covid-19

Framtida utveckling

Miljöpåverkan

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Hållbarhetsrapportering

Efter nedskrivningar av aktier i dotterbolag samt nedskrivning och reservering av fodringar på konkursade dotterbolag 
upprättades Första Kontrollbalansräkning 2020-10-31 och Första Kontrollstämma hölls den 22 december 2020.  Vid en extra 
bolagstämma den 19 november 2020 valdes en ny styrelse bestående av Tommy Hafvsdalen, Roger Blomquist och Anna-
Carina Helander med Tommy Hafvsdalen som styrelsens ordförande. Roger Blomquist utsågs till verkställande direktör.

Koncernens likviditet uppgick per 31 december till 14 Mkr. Bolaget har under året emitterat 100 Mkr genom utökning av den så 
kallade Super Senior Bond, av detta belopp har 22,8 Mkr tillförts kontant, 54 Mkr använts för kvittning av skulder och 23,2 Mkr 
finns i eget förvar per 2020-12-31. 14 april 2021 makulerades 23,2 Mkr av Super Senior obligationen som bolaget haft i eget 
förvar.  Ett omröstningsförfarande för Hancap Obligation 2016/2019 avses inledas mot slutet av 2021, vilken avses leda till att 
moderbolaget ej längre har några räntebärande skulder. 
Kostnaderna för att driva bolaget vidare efter lyckat omröstningsförfarande samt händelser beskrivna i "Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets utgång" är av mindre omfattning och säkerställs via en Cash Cover Guarantee från största ägaren.
Styrelsen och Verkställande Direktören bedömer att det finns förutsättningar att driva bolaget vidare och över tid tillvarata 
aktieägarnas intressen.

Likvidering av bolagets norska vilande bolag Hancap AS inleds i februari 2021 ochh avslutades i september 2021.

Effekterna av covid-19 utbrottet påverkar koncernens framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella 
rapporteringen framåt. I denna bedömning har vi kommit fram till att den största påverkan är att verksamheterna i dotterbolag 
Westcoast Windows och Westcoast Windows Ltd har utmaningar i att besöka kunder och riskerar en långsiktig effekt av en 
svagare marknadsbearbetning. Verksamheten i Storbritannien har varit föremål för nedstängningar som i första hand påverkar 
kundernas minskade efterfrågan. På lång sikt ser vi inte att efterfrågan på bolagens produkter påverkas.

Den 12 maj 2021 inledes ett omröstningsförfarande gällande bolagets superseniora obligation där obligationens trustee föreslår 
en pantrealisation av dotterbolaget Wasafönster AB inklusive dotterbolag Westcoast Windows AB samt Westcoast Windows Ltd.

Pantrealisationen av Wasafönster slutfördes i början på oktober 2021 och Wasafönster AB med dess dotterbolag Westcoast 
Windows AB och Westcoast Windows System Ltd ingår därmed ej längre i koncernen. Det enda återstående bolaget i 
koncernen är därmed moderbolaget Hancap AB.

12 februari 2021 försattes dotterbolaget Mistral Energi AB i konkurs.

Den 22 augusti 2021 hölls den Andra Kontrollstämman och Kontrollbalansräkning per 2021-06-30 lades fram till 
Kontrollstämman. Aktiekapitalet befanns ej vara intakt varför styrelsen föreslog att Bolaget skulle försättas i likvidation. 
Aktieägare på Kontrollstämman röstade emot detta förslag och Bolaget fortsätter därmed sin drift.

I och med att flertalet av koncernens dotterbolag har försatts i konkurs under 2020 och att ett pantrealisationsförfarande slutförts 
av aktierna i Wasafönster AB samt likvidation av Hancap AS har moderbolaget per 2021-10-07 ej längre några dotterbolag. 
Moderbolaget bedriver ingen verksamhet vilket leder till koncernen inte bedriver någon verksamhet efter oktober 2021. 
Kostnaderna för att hålla moderbolaget igång är av ringa omfattning då bolaget inte har några anställda eller bedriver någon 
verksamhet. Vi den Andra Kontrollstämman 22 augusti 2021 redogjorde aktieägare för de möjligheter som föreligger att återställa 
hela aktiekapitalet, förutsatt att tredjepartslösningar kan genomföras enligt plan, (varav en är genomförd i och med 
pantrealisationen av aktierna i Wasafönster AB). Planen innehåller utöver redan beskrivna obligationsomröstningar även förslag 
om sänkning av bolagets aktiekapital, ackordsuppgörelser med fordringshavare samt konvertering av närstående skulder till 
aktieägartillskott.  Då det finns mycket stora skattemässiga underskottsavdrag att tillvarata för framtiden, är det för aktieägarna 
och övriga intressenter av vikt att dessa ”dolda tillgångar” successivt kan utnyttjas med potentiellt ny verksamhet. I ett framtida 
läge, efter att ett flertal olika aktiviteter med framgång genomförts så kan Bolagets aktiekapital slutligen återställas. Styrelsens 
avsikt är att över tid genomföra de förändringar som är planerade för att tillvarata aktieägarnas intresse och återställa 
aktiekapitalet.

Koncernen bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. 

Hancapkoncernens verksamhet och resultat påverkas av en rad omvärldsfaktorer. Det pågår en kontinuerlig process för att 
identifiera alla förekommande risker samt bedöma hur respektive risk ska hanteras. Företaget är främst exponerat för 
marknadsrelaterade risker, rörelserelaterade risker samt finansiella risker. 

Hancapkoncernens bolag arbetar kontinuerligt med att följa och utveckla fastställda policys inom områden som miljö, personal, 
sociala förhållanden och korruption. Det finns inget lagkrav för Hancapkoncernen att avlämna hållbarhetsrapportering.
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Flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag

2020 2019 2018 2017 2016
Koncernen
Nettoomsättning tkr 167 550 569 513 842 729 797 193 762 615
Resultat efter finansiella poster tkr 13 246 -289 390 -151 558 -122 796 -115 032
Balansomslutning tkr 78 209 277 082 657 861 702 341 832 904
Medelantal anställda st 220 222 282 296 343

EBITDA för kvarvarande dotterbolag tkr 5 525 -130 663 -15 674 -24 248 26 787

Förslag till vinstdisposition

Moderföretaget: Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr)
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Medel som balanseras i ny räkning

Styrelsen föreslår att inget beslut om utdelning fattas på årsstämman. 

626 233 000

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Alla 
belopp uttrycks i tusentals svenska kronor (tkr) där ej annat anges.

-954 253 000
-188 349 000
-516 369 000
-516 369 000
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Hancap AB (publ)
556789-7144

KONCERNENS
RESULTATRÄKNING Not 2020
Belopp i tkr

Nettoomsättning 4 167 550 569 513
Kostnad för sålda varor 8, 10 -83 448 -553 468

Bruttoresultat 84 102 16 045

Försäljningskostnader 8 -100 867 -78 301
Administrationskostnader 5, 6, 7, 8 -82 133 -97 305
Övriga intäkter 1 418 3 285
Övriga kostnader -1 803 -55 319

Rörelseresultat 6,7,8,9,10 -99 283 -211 595

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 172 603 0
Resultat från Finansiella anläggningstillgångar -19 603 -200
Finansiella intäkter 9 6 478 2 664
Finansiella kostnader 9 -46 949 -80 259

112 529 -77 595

Resultat efter finansiella poster 13 246 -289 390

Inkomstskatt 10 453 -652

Årets resultat 13 699 -290 042

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 13 699 -289 073

Innehav utan bestämmande inflytande 0 -969

2019
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Hancap AB (publ)
556789-7144

KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar
Goodwill 11 0 0
Varumärke 12 31 335 34 716
Patent och licenser 13 450 1 121
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 2 125 26 797

33 910 62 634

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar  15,16 5 198 8 480
Inventarier, verktyg och installationer 17 675 1 121
Pågående nyanläggningar 0 0

5 873 9 601
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 0 0
Övriga långfristiga tillgångar 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 39 783 72 235

Omsättningstillgångar
Varulager 10 976 23 444
Kundfordringar 6 420 64 599
Fordringar hos övriga företag som det finns ägarintresse i 0 780
Aktuella skattefordringar 1 926 1 616
Övriga kortfristiga fordringar 103 9 518
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 4 523 11 143
Likvida medel 14 478 22 308

38 426 133 408

SUMMA TILLGÅNGAR 78 209 205 643
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Hancap AB (publ)
556789-7144

KONCERNENS
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Not 2020-12-31 2019-12-31

Belopp i tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 20 117 411 117 411
Övrigt tillskjutet kapital 20 541 768 646 713
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat 20 -1 079 927 -1 153 874
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare -420 748 -389 750
Innehav utan bestämmande inflytande 0 -707
Summa eget kapital  -420 748 -390 457

Långfristiga skulder
Avsättning för garantier 21 27 773 300
Skulder till kreditinstitut 22,24 0 2 604
Obligationslån 22 157 489 239 772
Övriga skulder 23 30 308 29 099
Uppskjutna skatteskulder 7 095 16 474
Summa långfristiga skulder 222 665 288 249

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 351 9 849
Obligationslån 22 165 660 0
Leverantörsskulder 13 301 131 371
Aktuella skatteskulder 250 3 021
Övriga kortfristiga skulder 31 889 28 271
Skulder till närstående 7 628 24 425
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 53 213 110 914

276 292 307 851

Summa skulder 498 957 596 100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 209 205 643
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Hancap AB (publ)
556789-7144

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i tkr

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital 

Annat
eget kapital 

inklusive årets 
resultat

Summa eget 
kapital hänförligt 

till moder-
företagets 
aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa eget 

kapital

37 622 358 352 -529 910 -133 936 262 -133 674

Byte av redovisningsprinciper till K3:
Justerad ingående balans 1 januari 2019 -333 922

Justerad ingående balans 1 januari 2019 enligt K3 37 622 358 352 -863 832 -467 858 262 -467 596

Transaktioner med aktieägare:

Nyemission 79 789 288 361 368 150 368 150

Årets resultat -289 073 -289 073 -969 -290 042

Omräkningsdifferens -707 -262 -969

117 411 646 713 -1 152 905 -389 488 -969 -390 457

117 411 646 713 -1 152 905 -389 488 -969 -390 457

Årets resultat 13 699 13 699 13 699

Förändring i koncernens sammansättning -104 945 59 279 -45 666 969 -44 697

Omräkningsdifferenser 0 707 707

Summa transaktioner med aktieägare 117 411 541 768 -1 079 927 -420 748 0 -420 748

117 411 541 768 -1 079 927 -420 748 0 -420 748

-104 945 59 279 -45 666 969 -44 697

Ingående balans per 1 januari 2020

Utgående balans per 31 december 2020

Eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019

Utgående balans per 31 december 2019
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Hancap AB (publ)
556789-7144

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
KASSAFLÖDEN 2020
Belopp i tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -99 283 -211 595
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
   Avskrivningar 5 114 53 911
   Nedskrivning goodwill 0 25 438
   Nedskrivning av fordringar 0 200
   Kursvinster/kursförluster 0 -108
Erhållen ränta och andra intäkter 13 2
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader -46 949 -52 571
Betald inkomstskatt -251 0

-141 356 -184 723

Ökning/minskning av varulager 12 468 3 644
Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar 74 684 42 559
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -25 459 -8 361

Kassaflöde från den löpande verksamheten -79 663 -146 881

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -4 418
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1 687

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -2 731

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 22 800 130 000
Amortering av lån -5 217 -435
Förändring övriga långfristiga skulder 19 303 24 468

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 886 154 033

Årets kassaflöde -42 777 4 421

Likvida medel vid årets början 22 308 17 887
Kursdifferens i likvida medel 0 0
Likvida medel vid årets slut -20 469 22 308

2019
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Hancap AB (publ)
556789-7144

NOTER

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Leasing

Leasetagare

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

Redovisningsprinciperna avseende leasingavtal i K3 kapitel 20 tillämpas vilket inte innefattar nyttjanderätter.  
Utöver ändrade redovisningsprinciper med effekt i koncernens balans och resultaträkning är upplysningskrav och notpaketet 
anpassat efter upplysningskrav i regelverket i K3 vilket skiljer sig från upplysningskrav gentemot IFRS som tidigare tillämpats som 
regelverk.

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

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 som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras.

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter har 
uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den periode de uppkommer.

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade 
uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget.

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarade 
förlusten omgående i resultatet.

Pågående entreprenadavtal                                                                                                                                                                             
Uppdrag till fast pris                                                                                                                                                                                                   
Entreprenadavtal till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad succesiv vinstavräkning. När utfallet av ett 
uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställande graden av 
aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättningar som har erhållits eller kommer att 
erhållas i förhållande till färdigställandegraden.                                                                                                                                                                                                              

Ett finansiellt leasingavtal är ett lesingavtal 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.

Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden för moderbolaget.

Hancap AB (publ) med organisationsnummer 556789-7144 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Företagets 
och dess dotterföretags ("koncernens") verksamhet omfattar försäljning av byggrelaterade produkter, ofta nischinriktade. 

Per Helander kontrollerar samtliga stamaktier och är huvudägare till Hancap AB (publ).

Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning  
och koncernredovisning (K3). 

Övergången till K3 har föranlett skillnader i redovisningsprinciper. Skillnader och effekter från övergången IFRS till K3  
beskrivs nedan. 

De redovisningsprinciper som har ändrats vilka har effekt på årsredovisningen är relaterat till Goodwill vilken enligt IAS 36  
nedskrivningstestas men vid övergången till K3 blir effekten en retroaktiv tillämpning av avskrivning av Goodwill vilken  
beaktas i ingångsbalansräkningen.  

Förutom skillnader i redovisningsprinciper i redovisningen av Goodwill är en ändrad redovisningsprincip hantering av  
leasingkontrakt vilka enligt IFRS 16 innefattar förutom leasingavtal även avtal med nyttjanderätter.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta

Ersättningar till anställda

Inkomstskatt

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 10 år
Datorer 3 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Immateriella tillgångar 

Balanserade utvecklingsutgifter 5 år
Patent 10 år
Licenser 10 år
Varumärke 20 år

Varulager

Avsättningar

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. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller joint venture om företgaet kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillanderna och det inte 
är uppenbart att den temporära skillanden kommer att återföras inom överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första 
redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett 
rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temorära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer, antingen som rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

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

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning 
av först in, först ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad 
försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt med 
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har inga pensionsplaner som ska redovisas som förmånsbestämda pensionsplaner.

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt 
sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs. ITP-planen genom Alecta är en förmånsbaserad pensionsplan, i 
enlighet med UFR 10 redovisas dock denna plan såsom avgiftsbestämd. För ytterligare information se not Ersättningar till 
anställda.  

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomsskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. 

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

Avsättningar redovisas närdet finns en legal eller formell förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det 
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

Tillgångarna  skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas 
per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Bedömda nyttjandeperioder omprövas varje 
räkenskapsår. Pågeånde projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
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Koncernredovisning

Not 3 Uppskattningar och bedömningar
Inom posten avsättningar sker uppskattningar och bedömningar som har effekt på de redovisade beloppen i  
årsredovisningen. Främst är det bedömning avseende sannolikhet i utflöde av ekonomiska resurser samt beloppens storlek  
som blir föremål för bedömningar. 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte 
att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen en enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) 
och skulder och intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för de tillgångar med tillägg av 
uppkomna skulder och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till 
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. som är följden av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. I 
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med någa undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar 
och övertagna skulder samt minioritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i konceernredovisningen det förvävade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och 
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
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Not 4 Nettoomsättning / Övriga rörelseintäkter 

Nettoomsättning
2020 2019

Intäkter från varuförsäljning 165 377 246 105
Intäkter från vinstavräkning 2 173 323 408
Summa 167 550 569 513

Övriga rörelseintäkter
2020 2019

Reavinst på maskiner och inventarier 0 0
Övriga intäkter 1 418 3 285
Summa 1 418 3 285

Not 5 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

2020 2019
Deloitte AB 
   revisionsuppdrag 0 1 193
   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 198
   skatterådgivning 0 248
   andra uppdrag 0 134
Summa 0 1 773

2020 2019
BDO Göteborg AB
   revisionsuppdrag 672 750
   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
   skatterådgivning 0 0
   andra uppdrag 0 0
Summa 672 750

2020 2019
Knights Lowe Limited
   revisionsuppdrag 42 42
   andra uppdrag 0 0
Summa 42 42

Not 6 Leasing

2020 2019
Inom ett år 4 178 3 158
Mellan 1 och 5 år 9 992 2 257
Senare än 5 år 0 0
Summa 14 170 5 415

Leasingperioden för diverse produktions- och kontorsmaskiner varierar mellan tre och fem år.

De väsentligaste geografiska marknaderna för koncernen är Sverige och England.

Leasingperioden för lokaler varierar mellan fyra och tio år. Majoriteten av leasingavtalen kan vid leasingperiodens 
slut förlängas till en avgift som motsvarar marknadsmässig avgift.

Årets kostnad för leasingavtal uppgår till 4 516 (7 012) tkr för koncernen.

Leasingavtalen avser företrädesvis hyra av produktions- och kontorsmaskiner, bilar samt hyresavtal.

På balansdagen hade koncernen utestående åtaganden i form av minimileaseavgifter under icke uppsägningsbara 
leasingavtal, med förfallotidpunkter enligt nedan:
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Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020
Antal Varav

Medeltalet anställda anställda antal män

Moderföretaget
Sverige 2 2
Totalt  i moderföretaget 2 2

Dotterföretag
Sverige 211 169
England 7 8

0 0
Totalt i dotterföretag 218 177

Totalt i koncernen 220 179

2019
Antal Varav

Medeltalet anställda anställda antal män

Moderföretaget
Sverige 4 4
Totalt  i moderföretaget 4 4

Dotterföretag
Sverige 211 169
England 7 8
Totalt i dotterföretag 218 177

Totalt i koncernen 222 181

Fördelning ledande befattningshavare 2020 2019
per balansdagen
Kvinnor:
  styrelseledamöter 1 1
  andra personer i företagets ledning 0 2
  inkl. VD 0 0
Män:
  styrelseledamöter 2 6
  andra personer i företagets ledning 2 6
  inkl. VD 3 7
Totalt 5 15

2020
Soc kost

Löner och (varav
andra pensions-

Löner, ersättningar m.m. ersättningar kostnader)

Moderföretaget 4 264 2 415
(1049)

Dotterföretag 92 946 37 905
(9438)

Totalt koncernen 97 210 40 320
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2019
Soc kost

Löner och (varav
andra pensions-

Löner, ersättningar m.m. ersättningar kostnader)

Moderföretaget 5 284 4 044
(2604)

Dotterföretag 100 461 42 709
(11 105)

Totalt koncernen 105 745 46 753

2020
Löner och ersättningar fördelade Styrelse och Övriga
mellan styrelse- VD (varav anställda
ledamöter m.fl. och anställda tantiem o dylikt)

Moderföretaget 1 249 3 015
(0)

Dotterföretag 3 648 89 298
(0)

Totalt koncernen 4 897 92 313

2019
Löner och ersättningar fördelade Styrelse och Övriga
mellan styrelse- VD (varav anställda
ledamöter m.fl. och anställda tantiem o dylikt)

Moderföretaget 3 178 2 106
(0)

Dotterföretag 4 326 96 135
(0)

Totalt koncernen 7 504 98 241

Ersättning till koncernens styrelse 2020 2019
Finn Johnsson 0 70
Anna-Carina Helander 69 38
Mark Baljeu 69 38
Tommy Hafsdalen 0 0
Roger Blomquist 0 0
Summa 138 146

Ersättning till medlemmar i koncernledningen 2020
Vd Summa

Lön 0
Bonus 5 872 1 902 7 774
Övriga förmåner - - 0
Pension 1 598 480 2 078
Avgångsvederlag - - 0
Summa 7 470 2 382 9 852

Andra medlemmar
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Ersättning till medlemmar i koncernledningen 2019
Vd Summa

Lön 6 442 1 800 8 242
Bonus - - 0
Övriga förmåner - - 0
Pension 1 835 480 2 315
Avgångsvederlag - - 0
Summa 8 277 2 280 10 557

Av koncernens pensionskostnader avser 1 011 (1 247) tkr styrelse och VD i dotterföretagen.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Not 8 Årets avskrivningar per funktion
2020 2019

Kostnad för sålda varor 4 658 20 206
Försäljningskostnader 326 2 792
Administrationskostnader 130 3 528
Övriga rörelsekostnader 0 52 823
Summa avskrivningar 5 114 79 349

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader
2020 2019

Ränteintäkter 13 14
Kursvinster 6 465 2 650
Summa finansiella intäkter 6 478 2 664

Resultat från Finansiella anläggningstillgångar -19 603 -200
Räntekostnader -46 869 -60 309
Kursförluster -80 -10 913
Övriga finansiella kostnader 0 -9 037
Summa finansiella kostnader -66 552 -80 459

Not 10 Skatt

Aktuell skatt 2020 2019
Aktuell skatt på årets resultat -337 0
Justeringar som redovisats innevarande år avseende 
tidigare års aktuella skatt 121 -1 566
Summa aktuell skatt -216 -1 566

Uppskjuten skatt 2020 2019
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader i 
immateriella och materiella anläggningstillgångar 669 914
Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 0 0
Summa uppskjuten skatt 669 914

Total redovisad inkomstskatt 453 -652

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 21,4% (21,4%). 

Räntekostnader är hänförliga till instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via 
resultaträkningen.

Ledande befattningshavare består av styrelse och verkställande direktören i moderföretaget. Till styrelsens 
ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Till VD i moderbolaget utgick det 2019 
ersättning med 2 116 (3 493) tkr och pension med 588 (540) tkr. Uppsägningstid från företagets sida är 6 månader 
och från VD gäller en uppsägningstid om 1 månad. Finns ingen överenskommelse om avgångsvederlag.

Andra medlemmar
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Avstämning årets skattekostnad
2020 2019

Resultat före skatt 13 246 -289 390

Årets redovisade skatteintäkt/kostnad 453 -652

Skatt beräknad enligt svensk skattesats 21,4% (21,4%) -2 835 61 929
Skatteeffekt av skillnader i skattesats i Sverige mot i 
utländska dotterföretag 0 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 95 169 -25 857

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatteeffekt av ej redovisad uppskjuten skattefordran 
avseende förlustavdrag -92 002 -36 277
Utnyttjande av skattemässiga underskott där uppskjuten 
skattefordran ej redovisats 0 0

Förändring uppskjuten skatt pga sänkt skattesats 0 1 119

Summa 332 914
Justeringar som redovisats innevarande år avseende 
tidigare års aktuella skatt 121 -1 566

Årets redovisade skattekostnad 453 -652

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder

2020-12-31 2019-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag 0 0
Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 0 0
Summa uppskjutna skattefordringar 0 0

Uppskjutna skatteskulder

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 0 0

Temporära skillnader immateriella anläggningstillgångar 0 16 474

Summa uppskjutna skatteskulder 0 16 474
Summa uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder, netto 0 16 474

Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning.

Koncernen har inte redovisat uppskjutna skattefordringar i kvarvarande enheter om 92 002 (36 277) tkr avseende 
underskottsavdrag om 446 612 (169 519) tkr. Underskottsavdragen har inga fastställda förfallotidpunkter. 

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är 
olika. Koncernens temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar 
avseende följande poster:

Ingen skatt är redovisad direkt i eget kapital eller i övrigt totalresultat. 
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Not 11 Goodwill
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 371 447 371 447
Förvärv av dotterföretag (not 39) 0 0
Omklassificering 0 0
Avyttringar/utrangeringar 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 371 447 371 447

Ingående avskrivningar -346 009 -318 624
Årets avskrivningar 0 -27 385
Utgående ack. avskrivningar -346 009 -346 009

Ingående nedskrivningar -25 438 0
Årets nedskrivning 0 -25 438
Utgående ack. nedskrivningar -25 438 -25 438

Utgående redovisat värde 0 0

Not 12 Varumärke
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 115 656 115 656
Förvärv av dotterföretag (not 39) 0 0
Årets anskaffningar 0
Avyttringar/utrangeringar -55 501 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 60 155 115 656

Ingående avskrivningar -34 264 -28 827
Avyttringar/utrangeringar 8 627
Årets avskrivningar -3 183 -5 437
Utgående ack. avskrivningar -28 820 -34 264

Ingående nedskrivningar -46 676 0
Avyttringar/utrangeringar 46 676
Årets nedskrivning 0 -46 676
Utgående ack. Nedskrivningar 0 -46 676
Utgående redovisat värde 31 335 34 716

Not 13 Patent och licenser
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 801 6 801
Förvärv av dotterföretag (not 39) 0 0
Årets anskaffningar 0 0
Omräkningsdifferens 0 0
Avyttringar/utrangeringar -6 351 0
Omklassificeringar 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 450 6 801

Ingående avskrivningar -3 180 -2 694
Förvärv av dotterföretag (not 38) 0 0
Årets avskrivningar 0 -486
Avyttringar/utrangeringar 3 180
Omräkningsdifferens 0 0
Omklassificeringar 0 0
Utgående ack. avskrivningar 0 -3 180
Ingående nedskrivningar -2 500 0
Årets nedskrivning 2 500 -2 500
Utgående ack. nedskrivningar 0 -2 500
Utgående redovisat värde 450 1 121

Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 74 315 74 315
Årets anskaffningar 0 0
Avyttringar/utrangeringar -69 289 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 5 026 74 315

Ingående avskrivningar -47 517 -34 322
Årets avskrivningar -535 -13 195
Omklassificeringar 0 0
Avyttringar/utrangeringar 45 151 0
Utgående ack. avskrivningar -2 901 -47 517
Utgående redovisat värde 2 125 26 798

I samband med byte av redovisningsprinciper till K3 har goodwillposten skrivits av från förvävstillfället med planenlig avskrivning om 5 
år.Vid utgången av jämförelseåret 2019 gjordes en nedskrivning på kvarvarande restvärde, vilket innebär att utgående goodwillvärde i 
koncernen  per 2019-12-31 uppgick till 0 kr.
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Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 715 27 997
Inköp under året 0 3 462
Omklassificeringar 0 260
Avyttringar/utrangeringar -11 723 -8 004
Omräkningsdifferens 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 11 992 23 715

Ingående avskrivningar -16 532 -22 499
Årets avskrivningar -1 114 -1 600
Omklassificeringar 0
Avyttringar/utrangeringar 10 851 7 567
Utgående ack. avskrivningar -6 795 -16 532

Utgående redovisat värde 5 197 7 183

Not 16 Leasing
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 31 167 30 795
Inköp under året 0 0
Omklassificeringar 0 0
Avyttringar/utrangeringar 0 372
Utgående ack. anskaffningsvärden 31 167 31 167

Ingående avskrivningar -29 870 -28 101
Årets avskrivningar -1 297 -1 769
Omklassificeringar 0 0
Avyttringar/utrangeringar 0 0
Utgående ack. avskrivningar -31 167 -29 870

Utgående redovisat värde 0 1 297

Nominellt Nuvärde Nominellt Nuvärde
Inom ett år 0 0 1 297 1 297
Mellan 1 och 5 år 0 0 0 0
Senare än 5 år 0 0 0 0
Summa 0 0 1 297 1 297

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 21 383 23 159
Förvärv av dotterföretag (not 39) 0 0
Inköp under året 0 956
Omklassificeringar 0 -260
Omräkningsdifferens 0 0
Försäljningar/utrangeringar -17 533 -2 472
Utgående ack. anskaffningsvärden 3 850 21 383

Ingående avskrivningar -20 262 -19 986
Årets avskrivningar -283 -1 698
Omräkningsdifferens 0 0
Omklassificeringar 0 -971
Försäljningar/utrangeringar 17 370 2 393
Utgående ack. avskrivningar -3 175 -20 262

Utgående redovisat värde 675 1 121

Leasingobjekt utgörs av bilar och industrimaskiner. Industrimaskinerna är till viss utsträckning specialanpassade till verksamheten. 
Resterande tid för leasingavtal på bilar är 0-3 år och industrimaskiner 0-6 år. Leasingavtalen kan förlängas efter avtalat slutdatum.

Majoriteten av anläggningstillgångarna finns i Sverige förutom maskiner och inventarier till ett värde av 101 (117) tkr som finns i 
England.

Totalt 2019-12-31Totalt 2020-12-31

På balansdagen hade bolaget utestående åtaganden i form av minimileaseavgifter under icke uppsägningsbara leasingavtal med 
förfallotidpunkter enligt nedan:
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Not 18 Transaktioner med närstående

Fordringar och skulder vid årets slut 

Fordringar på närstående 2020-12-31 2019-12-31
SeaWing PBB AB 0 780
Summa 0 780

Lån från närstående
Per Helander 4 064 4 024
Kandre Holding AB 258 20 000
HCE International AB 29 099 29 099
Aktieägare 0 401
Summa 33 421 53 524

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 1 050 1 427
Upparbetade ej fakturerade intäkter 3 183 278
Övriga poster 290 9 439
Summa 4 523 11 144

Not 20 Eget kapital

Not 21 Avsättning garantier
2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång 300 2 800
Förvärv av dotterföretag (not 38) 0 0
Årets avsättningar 27 773
Under året ianspråktagna belopp 0 -2 500
Under året återförda belopp -300

27 773 300

Not 22 Skulder till kreditinstitut - Upplåning
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Skulder till kreditinstitut 0 2 604
Obligationslån 157 489 239 772
Summa långfristiga räntebärande skulder 157 489 242 376

Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Skulder till kreditinstitut 4 351 9 849
Obligationslån 165 660 0
Summa kortfristiga räntebärande skulder 170 011 9 849

Summa räntebärande skulder 327 500 252 225

Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen; 0 0

Mellanhavanden med dessa motparter har ingen förfallotid och löper inte med ränta. 

Vid ingången av räkenskapsåret 2019 uppgick det registrerade antalet aktier till 37 622 142 aktier med ett kvotvärde om 1 kr. Aktierna 
utgörs av tre aktieslag, preferensaktier serie A och serie B samt stamaktier. 11 301 428 aktier utgörs av preferensaktier serie A som 
berättigar till en röst, 820 714 aktier utgörs av preferensaktier serie B som berättigar till en röst och 25 500 000 aktier utgörs av 
stamaktier som berättigar till 10 röster. Samtliga aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse enligt optionsavtal 
eller andra avtal. Under 2019 har tre kvittningsemissioner genomförts av dels 10 800 000 stamaktier och 3 700 000 aktier av 
preferensaktier serie A och 2 000 000 aktier av preferens serie B samtliga till huvudägaren och hans bolag. Del av obligationskuld 
konverterades till 63 289 006 av preferensaktier serie D som berättigar till 10 röster. Därefter uppgår det totala antalet aktier till 117 411 
148 aktier. 15 001 428 aktier utgörs av preferensaktier serie A som berättigar till en röst, 2 820 714 aktier utgörs av preferensaktier 
serie B som berättigar till en röst, 63 289 006 aktier utgörs av preferensaktier serie D som berättigar till 10 röster och 36 300 000 aktier 
utgörs av stamaktier som berättigar till 10 röster. Resterande del av övrigt tillskjutet kapital består av överkursfond i moderbolaget. 

Omräkningsreserven avser valutaomräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter till SEK, vilka redovisas i övrigt 
totalresultat. Vid utgången av 2020 uppgår omräkningsreserven till -59 (182) tkr.

Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid konsolideringen och 
upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför inte i denna not. Upplysningar om transaktioner mellan koncernen och övriga 
närstående presenteras nedan. Närstående parter nedan innefattar transaktioner och mellanhavanden med andra bolag som 
kontrolleras av Hancap AB:s huvudägare Per Helander.

Genom omröstningsförfarande riktat till obligationsinnehavarna under mars månad 2019 och beslut på extra bolagsstämma den 12 april 
2019 har cirka 316 MSEK av obligationslånet på 467 MSEK konverterats till aktiekapital genom att emittera 63,3 miljoner aktier av 
preferens aktie serie D till obligationsinnehavarna. Kvarvarande del av obligationen på cirka 151 MSEK har löptid till maj 2023 och löper 
med 5,0% årlig ränta som betalas kontant och 5,0% ränta som kapitaliseras och utbetalas vid obligationens lösentidpunkt. Inga 
finansiella nyckeltal, sk kovenanter behöver rapporteras under löptiden.

Koncernens obligationslån 2016/2019 har ett nominellt värde om cirka 467 Mkr och upptogs hösten 2016 vilket löper med 10% ränta.

Under våren 2019 emitterades en ny obigation kallad Super Senior Bond på totalt ca 100 Mkr fördelat på tre stycken trancher i olika 
valutor. Under 2020 har ytterligare 100 Mkr emitterats inom ramen för obligationsvillkoren. Av de under 2020 nyemmiterade 
obligationerna har 22,8 Mkr tillförts kontant, 54 Mkr använts för kvittning av skulder och i Bolagets eget förvar finns 23,2 Mkr. 
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Not 23 Övriga långfristiga skulder
Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen 2020-12-31 2019-12-31
Säljarrevers 0 0
Övriga skulder 30 308 29 099

30 308 29 099

Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen; 0 0

0 0
Not 24 Checkräkningskredit

2020-12-31 2019-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 6 500
Outnyttjad del 0 2 495
Utnyttjat kreditbelopp 0 4 005

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner och löner 7 257 12 289
Upplupna sociala avgifter 3 447 5 564
Upplupna räntekostnader 24 351 5 038
Avsättning garantier 15 164 0
Fakturerade ej upparbetade intäkter 2 176 64 811
Övriga poster 818 23 212
Summa 53 213 110 914

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Avseende egna skulder till kreditinstitut och andra egna skulder 2020-12-31 2019-12-31
Företagsinteckningar 42 475 42 275
Tillgångar i dotterföretag 0 0
Kundfordringar 0 0
Pantsatta bankmedel 0 0
Summa 42 475 42 275

Eventualförpliktelser
2020-12-31 2019-12-31

Borgensåtaganden och Garantiförbindelser 42 741 42 741
Summa 42 741 42 741

Not 27 Händelser efter balansdagen

Samtliga aktier i dotterbolag exklusive Plustak Nordic AB, Santex Glas AB och Hancap AS har ställts som säkerhet 
för obligationerna. Det sammanlagda koncernmässiga värdet för bolagen är negativt varför inget belopp anges 
under "Tillgångar i dotterföretag".

Likvidering av koncernens norska vilande bolag Hancap AS inleddes i februari 2021 och avslutades i september 
2021.

12 februari 2021 begärdes dotterbolaget Mistral Energi AB i konkurs, Mistral Energi AB var dotterbolag till Hancap 
Facade AB som gick i konkurs 11 november 2020.

Den 12 maj 2021 inledes ett omröstningsförfarande gällande bolagets superseniora obligation där obligationens 
trustee föreslår en pantrealisation av dotterbolaget Wasafönster AB inklusive dess dotterbolag Westcoast Windows 
AB samt Westcoast Windows Ltd. Pantrealisationen avslutades den 13 oktober 2021 och koncernen har därmed 
inga kvarvarande dotterbolag.
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MODERFÖRETAGETS
RESULTATRÄKNING Not 2020

Belopp i tkr

Nettoomsättning 2 0 72
Övriga rörelseintäkter 2 2 424 14 590

2 424 14 662

Bruttoresultat 2 424 14 662

Övriga externa kostnader -47 224 -6 244
Personalkostnader -6 834 -9 494
Avskrivningar 0 -344
Nedskrivningar av kundfordringar på koncernföretag 0 -6 200
Nedskrivningar av fordringar på koncernföretag -21 308 -204 964
Övriga rörelsekostnader -250 -117

Rörelseresultat 3,4,5 -73 192 -212 701

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av andelar i koncernföretag 6 -57 561 -406 426
Nedskrivningar av fordringar 0 -2 360
Resultat från finansiella placeringar -19 603 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 6 464 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -44 457 -69 663

Resultat efter finansiella poster -188 349 -691 150

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 1 465

Resultat efter finansiella poster -188 349 -689 685

Skatt på årets resultat 8 0 0

Årets resultat -188 349 -689 685

MODERFÖRETAGETS
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Not 2020

Belopp i tkr

Årets resultat -188 349 -689 685
Övrigt totalresultat - -

Summa totalresultat -188 349 -689 685

2019

2019
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 47 470 105 131

47 470 105 131

Summa anläggningstillgångar 47 470 105 131

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncernföretag 14 148 16 423
Aktuella skattefordringar 1725 518
Övriga kortfristiga fordringar 74 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 0 185

15 947 17 126

Kassa och bank 14 1 844

Summa omsättningstillgångar 15 961 18 970

SUMMA TILLGÅNGAR 63 431 124 101
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

Belopp i tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 117 411 117 411

117 411 117 411

Fritt eget kapital
Överkursfond 626 233 626 233
Balanserat resultat -954 253 -264 968
Årets resultat -188 349 -689 685

-516 369 -328 420

Summa eget kapital -398 958 -211 009

Avsättningar 27 773 0

Långfristiga skulder
Obligationslån 11 157 489 236 772
Övriga skulder 12 29 099 29 099

Summa långfristiga skulder 186 588 265 871

Kortfristiga skulder
Obligationslån 11 165 660 0
Leverantörsskulder 3 526 5 435
Skulder till koncernföretag 0 20 348
Övriga kortfristiga skulder 35 966 36 035
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 42 876 7 421

Summa kortfristiga skulder 248 028 69 239

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 431 124 101
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i tkr

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital
Överkurs

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa 

eget kapital

37 622 338 878 -187 621 -77 346 111 533
Balanseras i ny räkning 0 -77 346 77 346 0

Årets resultat -689 685 -689 685
Övrigt totalresultat 0
Summa totalresultat 0  0 0 -689 685  -689 685

Transaktioner med aktieägare  
Nyemission 79 789 287 355 367 144
Aktieägartillskott 0 0

79 789  287 355 0 0 367 144

117 411 626 233 -264 968 -689 685 -211 009

117 411 626 233 -264 968 -689 685 -211 009
Balanseras i ny räkning -689 685 689 685 0

Årets resultat -188 349 -188 349
Övrigt totalresultat 0
Ej utbetalad utdelning - återföres 400 0 400
Summa totalresultat 0  0 400 -188 349  -187 949

Transaktioner med aktieägare  
Nyemission 0
Aktieägartillskott 0

0  0 0 0 0

117 411 626 233 -954 253 -188 349 -398 958

Ingående balans per 1 januari 2020

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 31 december 2020

Ingående balans per 1 januari 2019

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 31 december 2019
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
KASSAFLÖDEN
Belopp i tkr 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -73 192 -212 701
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
   Garantiavsättningar-avsättning och korta skulder 42 936 0
   Avskrivningar 0 344
   Nedskrivningar 21 558 211 164
   Orealiserade kursvinster/-förluster i rörelseresultatet 0 117
Erhållen ränta 6 464 0
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader -44 457 -51 679
Betald inkomstskatt 0 0

-46 691 -52 755

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar 161 2 832
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 23 279 -65 018
Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 251 -114 941

Investeringsverksamheten
Investeringar 0 0
Aktier och andelar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 100 704 120 000
Förändring övriga långfristiga skulder -79 283 -3 911
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 421 116 089

Årets kassaflöde -1 830 1 148

Likvida medel vid årets början 1 844 696
Likvida medel vid årets slut 14 1 844

2019
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NOTER

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper för moderföretaget

Klassificering och uppställningsformer

Dotterföretag

Koncernbidrag 

Pensioner

Finansiella instrument

Låneutgifter
I moderföretaget belastar låneutgifter resultatet för den period till vilken de hänför sig.

Moderföretaget, Hancap AB (publ) har för första gången upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFN ÅR 2012:1 
Årsredovisng och Koncernredovisning (K3).

Moderföretagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 
Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning 
av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar samt eget kapital.

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde i moderföretagets finansiella rapporter. Förvärvsrelaterade kostnader 
för dotterföretag, som kostnadsförs i koncernredovisningen, ingår som en del i anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag. 

Moderbolaget redovisar koncernbidrag enligt alternativregeln i RFR 2. Detta innebär att såväl mottagna som lämnade 
koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

Moderföretagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på Tryggandelagen. Tillämpning av 
Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.

Moderföretaget tillämpar inte IFRS 9 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I moderföretaget tillämpas en 
metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen.
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Not 2 Nettoomsättning / Övriga rörelseintäkter 

Uppgift om kostnader och intäkter inom samma koncern

2020 2019

Kostnader 1% 1%
Intäkter 100% 100%

Not 3 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

2020 2019
Deloitte AB 
   revisionsuppdrag 1 028
   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
   andra uppdrag 0 0
Summa 0 1 028

BDO Göteborg AB 
   revisionsuppdrag 565 250
   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
   andra uppdrag 0 0
Summa 565 250

Not 4 Leasing

2020 2019
Inom ett år 0 0
Mellan 1 och 5 år 0 198
Senare än 5 år 0 0
Summa 0 198

På balansdagen hade moderföretaget utestående åtaganden i form av minimileaseavgifter under icke 
uppsägningsbara  leasingavtal, med förfallotidpunkter enligt nedan:

Årets kostnad för leasingavtal uppgår till 86 (132) tkr för moderföretaget.

Moderföretagets intäkter 2020 och 2019 består av management fees fakturerade till dotterföretag.

Leasingavtalen avser hyra av bilar. Leasingperioden för bilar varierar mellan ett och tre år.
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Not 5 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020 2019
Medeltalet anställda
Kvinnor 0 0
Män 2 4
Totalt  2 4

2020 2019

Fördelning ledande befattningshavare 
per balansdagen
Kvinnor:
  styrelseledamöter 1 1
  andra personer i företagets ledning 0 0
  inkl. VD 0 0
Män:
  styrelseledamöter 2 2
  andra personer i företagets ledning 2 1
  inkl. VD 2 1
Totalt 5 4

2020 2019

Löner, andra ersättningar m.m.
Löner och andra ersättningar 4 264 5 284
Sociala kostnader 2 414 4 074
(varav pensionskostnader) (1409) -2 604
Totalt 6 678 9 358

2020 2019
Löner och ersättningar fördelade
mellan styrelse-
ledamöter m.fl. och anställda
Styrelse och VD 1 080 3 178
(varav tantiem o dylikt) (-) (-)
Övriga anställda 3 184 2 106
Totalt 4 264 5 284

Av moderföretagets pensionskostnader avser 295 (588) tkr styrelse och fd VD. 

Ersättningar till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare består av styrelse och VD i moderföretaget. Till styrelsens ordförande och ledamöter 
utgår inget arvode enligt bolagsstämmans beslut. Till Vd Mark Baljeu som avgick som Vd i juni 2020 har under 
2020 utbetalats lön uppgående till 1 080 (2 166) tkr och pension med 295 (588) tkr.
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Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

2020 2019
Nedskrivning av andelar -57 561 -406 426
Summa -57 561 -406 426

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

2020 2019
Orealiserad kursvinst 6 464 0
Summa finansiella intäkter 6 464 0

Räntekostnader -26 860 -36 915
Orealiserad kursförlust 0 -4 341
Övriga finansiella kostnader -17 597 -28 407
Summa finansiella kostnader -44 457 -69 663

Not 8 Skatt

Aktuell skatt
2020 2019

Total redovisad inkomstskatt 0 0

Avstämning årets skattekostnad
2020 2019

Resultat före skatt -188 349 -689 685

Årets redovisade skatteintäkt/kostnad 0 0

Skatt beräknad enligt svensk skattesats 21,4% 40 307 147 593
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -16 878 -157 435

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatteeffekt av ej redovisad uppskjuten skattefordran 
avseende förlustavdrag -23 429 9 842
Utnyttjande av skattemässiga underskott där 
uppskjuten skattefordran ej redovisats 0 0
Summa 0 0
Justeringar som redovisats innevarande år avseende 
tidigare års aktuella skatt 0 0
Årets redovisade skattekostnad 0 0

Ingen skatt är redovisad direkt i eget kapital eller i övrigt totalresultat. 

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 21,4 % (22%) på årets skattemässiga resultat. Nedan presenteras 
avstämning mellan redovisat resultat och årets skattekostnad:

Moderföretaget har inte redovisat uppskjutna skattefordringar om 91 760 (36 002) tkr avseende 
underskottsavdrag om 445 437 (168 235) tkr. Underskottsavdragen har inga fastställda förfallotidpunkter. 
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Not 9 Andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 105 131 435 857
Nedskrivning Wasafönster AB -57 561 -164 000
Nedskrivning Uterumsmästarna i Sverige AB 0 -1 133
Nedskrivning Hancap Facade AB 0 -185 706
Lämnat aktieägartillskott till Hancap Facade AB 0 75 000
Nedskrivning Mistral Gruppen AB 0 -17 547
Nedskrivning Dalkarlarna i Ornäs AB 0 -26 923
Nedskrivning Seml AB 0 -9 068
Nedskrivning Santex Glas AB 0 -2 050
Plustak Nordic AB (fd Hancap Personaloptioner AB) avyttrat till Wasafönster AB -100 0
Lämnat aktieägartillskott till Santex Glas AB 0 701
Utgående anskaffningsvärde 47 470 105 131

Kapital- Rösträtts- Bokfört
Dotterföretag andel % andel % värde
Wasafönster AB 100% 100% 47 439
    Santex System AB 100% 100% 0
    Plustak Nordic AB (fd Hancap Personaloptioner AB) 100% 100% 0
    Westcoast Windows AB 100% 100% 0
       Westcoast Window Systems Ltd 100% 100% 0
Santex Glas AB 100% 100% 0
Dalkarlarna i Ornäs AB 100% 100% 0
Seml AB 100% 100% 0
Uterumsmästarna i Sverige AB 100% 100% 0
Hancap Facade AB 100% 100% 0
   Mistral Energi AB 70% 70% 0
   Scandinavian Licence AB 100% 100% 0
      Skandinaviska GlasSystem AB 100% 100% 0
Hancap AS 100% 100% 31
Mistral Gruppen AB 100% 100% 0
Summa 47 470

Dotterföretag Org. nr Säte
Wasafönster AB (fd Santex AB) 556286-6136 Orsa
Santex System AB 556406-7246 Halmstad
Westcoast Windows AB 556528-1200 Trollhättan
Westcoast Window Systems Ltd 07055859 Suffolk, England
Santex Glas AB 559144-6462 Halmstad
Dalkarlarna i Ornäs AB 556613-8292 Borlänge
Seml AB 556811-7542 Laholm
Uterumsmästarna i Sverige AB 556799-5880 Leksand
Hancap Facade AB 556680-8985 Halmstad
Mistral Energi AB 556737-2932 Stockholm
Scandinavian Licence AB 556402-0906 Göteborg
Skandinaviska GlasSystem AB 556484-2382 Göteborg
Hancap AS 914 755 204 Nesöya, Norge
Mistral Gruppen AB 556487-2207 Stockholm
Plustak Nordic AB (fd Hancap Personaloptioner AB) 556542-7134 Orsa
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Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda leverantörer 0 185
Övriga poster 0 0
Summa 0 185

Not 11 Skulder till kreditinstitut - Upplåning

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Obligationslån - 2016/2019 157 489 236 772
Övriga räntebärande skulder 0 0
Summa långfristiga räntebärande skulder 157 489 236 772

Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Obligationslån - Super Senior Obligation 165 660 0
Summa kortfristiga räntebärande skulder 165 660 0

Summa räntebärande skulder 323 149 236 772

0 0

Not 12 Övriga långfristiga skulder

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen 2020-12-31 2019-12-31
Reversskuld 0 0

0 0

29 099 29 099

29 099              29 099 

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Upplupna semesterlöner och löner 1 751 1 106
Upplupna sociala avgifter 962 777
Upplupna räntekostnader 24 351 5 038
Garantiförbindelser 15 165 0
Övriga poster 647 500
Summa 42 876 7 421

Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen;

Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen;

Obligation 2016/2019 med kvarvarande totalt nominellt belopp uppgår till ca 157 Mkr, obligationen löper med 5,0%  
årlig ränta som betalas kontant och 5,0% ränta som kapitaliseras och utbetals vid obligationens lösentidpunkt. Ränta 
på Super Senior obligationen löper med 14,0% årlig ränta och betalas kontant. Super Senior obligationen förföll til 
betalning 30 april 2021.

Under våren 2019 emitterades en ny obigation kallad Super Senior Bond på totalt ca 100 Mkr fördelat på tre stycekn 
trancher i olika valutor. Under 2020 har ytterligare 100 Mkr emitterats inom ramen för obligationsvillkoren. Av de 
under 2020 nyemmiterade obligationerna har 22,8 Mkr tillförts kontant 54 Mkr har använts för kvittning av skulder 
och i Bolagets eget förvar finns 23,2 Mkr. 
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Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2020-12-31 2019-12-31

Avseende egna skulder till kreditinstitut och andra egna skulder
Aktier i dotterföretag 47 470 105 131
Pantsatta bankmedel 0 0
Summa 47 470 105 131

Eventualförpliktelser

Borgensåtaganden och Garantiförbindelser 27 773 44 693

Summa 27 773 44 693

Not 15 Transaktioner med närstående

Lån från närstående och närståendes bolag
2020-12-30 2019-12-31

HCIN International AB 29 099 29 099
Kandre Holding AB 258 20 000
Per Helander 4 064 4 425
Summa 33 421 53 524

Ersättningar till ledande befattningshavare

Not 16 Händelser efter balansdagen

Not 17 Utdelning

Vid årsstämman 2020 kommer följande utdelningsförslag att presenteras;

Till årsstämmans förfogande står: -516 369

Medel som balanseras i ny räkning -516 369
-516 369

Upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare presenteras i not 6.

Mellanhavanden med dessa motparter har ingen förfallotid och löper inte med ränta. 

Utdelningen under 2019 uppgick till totalt 0 kr och för 2018 totalt 0 kr.

Likvidering av bolagets norska vilande bolag Hancap AS inleddes i februari 2021 och avslutades i 
september 2021.

I maj 2021 inledes ett omröstningsförfarande gällande bolagets superseniora obligation där 
obligationens trustee föreslår en pantrealisation av dotterbolaget Wasafönster AB inklusive dess 
dotterbolag Westcoast Windows AB samt Westcoast Windows Ltd. Pantrealisationen avslutades 
den 13 oktober 2021 och koncernen har därmed inga kvarvarande dotterbolag.

12 februari 2021 begärdes dotterbolaget Mistral Energi AB i konkurs, Mistral Energi AB är 
dotterbolag till Hancap Facade AB som gick i konkurs 11 november 2020.

Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid 
konsolideringen och upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför inte i denna not. Upplysningar om 
transaktioner mellan bolaget och övriga närstående presenteras nedan. Närstående parter nedan innefattar 
transaktioner och mellanhavanden med andra bolag som kontrolleras av Hancap ABs huvudägare Per Helander.
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Hancap AB (publ)  
Org.nr. 556789-7144 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalande, uttalande med reservation respektive inget uttalande 

görs 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Hancap AB (publ) för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen.  

Enligt vår uppfattning har koncernredovisningen, förutom 
effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för 
uttalanden", upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget.  

Som en följd av uttalandet ovan kan vi varken till-eller avstyrka att 
bolagsstämman fastställer koncernens resultaträkning men vi 
tillstyrker koncernens balansräkning.  

Grund för uttalanden  

Revisionen av koncernens jämförelseår resulterade i uttalanden med 
avvikande mening på grund av betydande osäkerhet för flera poster 
väsentliga för koncernens finansiella ställning, resultat och 
kassaflöden. Förändringen över koncernens resultaträkning som de 
ingående balanserna ligger till grund för har därmed inte 
oväsentliga resultatpåverkande effekter i koncernens resultaträkning 
och kassaflöden räkenskapsåret 2020.  

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Som framgår av upplysningarna i förvaltningsberättelsen är 
bolagets och koncernens likviditet ansträngd och det krävs 
tredjepartslösningar som kan genomföras enligt plan för att 
återställa en finansiell balans. Detta tillsammans med det som skrivs 
i avsnittet Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
avseende pantrealisationen av bolagets största tillgång Wasafönster 
AB med dotterbolag tyder på att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet såvida inte 
tredjepartslösningar och eller finansieringstillskott verkställs. 

 

  

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra 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 och koncernredovisningen. 

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

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 våra 
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. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

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

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi 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 och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
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slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen i enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hancap 
AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens 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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens 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 och koncernens 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. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller 

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi 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 vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Anmärkningar 

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid betalat avdragen 
skatt, sociala avgifter eller mervärdeskatt. 

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt 
att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger 
bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen har 
upprättat en första kontrollbalansräkning per 2020-10-31. Det egna 
kapitalet är ännu inte återställt. Vår bedömning är att 
kontrollbalansräkningen inte upprättats inom den tid som anges i 25 
kap. 13 § aktiebolagslagen. 

Under stora delar av räkenskapsåret 2020 har bolagets styrelse inte 
varit fulltalig vilket är en överträdelse mot bolagsordningen.  

 

Göteborg den 22 november 2021 

 

BDO Göteborg AB 

 

 

William Ekenfall 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

William Ekenfall
Stämpel


