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VD-ord
Vår omorganisation / vändning är nu fullbordad och vi har ett stabilt startläge för 2020. Som företag är vi inte väsentligt drabbade
av COVID-19, mestadels för att vi redan har gjort stora insatser för att dra ner på kostnader och haft fokus på att ingå långsiktiga
kontrakt med våra kunder.
Vi är nu redo för en ny fas för Omnicar. Som vi tidigare meddelat kommer vi nu att direkt vända oss till bilägare med
serviceabonnemang och andra bilrelaterade erbjudande – alla baserade på abonnemang. Allt som en del av vår plattform för våra
kundserviceavtal.
Vi ser oss själva som en ”just eat ” för bilägare. Vi kommer med däckbyten och alla olika typer av bilservice hem till kunden. De
kan få bilen servad på deras privata adress eller på jobbet. Under våra aktiva år har vi hanterat mer än 250 MDKK i
servicekontraktsintäkter och vi har mycket kunskap som hjälper oss att skapa det perfekta serviceabonnemanget. Från vårt arbete
med bilimportörer vet vi att de genomsnittliga abonnemangen är 52 månader långa och vi är också medvetna om snittpriser samt
övriga tjänster som ingår.
Vår strategi mot bilimportörer och större bilfirmor kvarstår. Men på grund av den nuvarande situationen har vi pausat våra
säljaktiviteter och istället fokuserat på vår plattform för kundserviceavtal.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för OmniCar Holding AB, (org.nr 559113-3987) får härmed avlämna
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
Bolaget är registrerat i Sverige och har sitt säte i Helsingborg.

Omnicar i korthet
Den digitala revolutionen har förändrat konsumtionsmönstret inom bilindustrin - det är inte längre självklart att
vända sig till en bilhandlare och det är inte självklart att kunden kommer tillbaka för service, nya bilar eller nästa bilköp.
Detta innebär minskad omsättning för bilhandlare eftersom serviceintäkter är en viktig del av bilhandlarens omsättning.
Bilindustrin har därmed svårigheter att locka kunder - och svårt att behålla dem. OmniCar har utvecklat en unik
mjukvarulösning som heter SAM (Service Agreement Management) för bilverkstäder och bilhandlare. SAM är ett
digitalt verktyg som är utformat för att automatiskt hantera försäljnings- och serviceavtal. SAM hjälper bilverkstäder
och bilhandlare att hantera och sälja betydligt fler servicekontrakt än tidigare, med hjälp av skräddarsydda- och
abonnemangsbaserade tjänster som följer varje bil under hela dess livscykel. Detta ökar sannolikheten för att
kunden kommer att återkomma flera gånger och att bilverkstäder och bilåterförsäljare därmed kan säkra
långsiktiga och återkommande intäkter.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets slut
2019-05-28
Den 23 maj, 2019, avslutades teckningsperioden för nyemissionen vilken tecknades till cirka 77,3% , innebärande
kapitaltillskott för bolaget om cirka 13,7 MSEK innan emissionskostnader. Totalt emitterades 6 111 106 stycken nya aktier.
2019-06-17
Under de senaste 12 månader har OmniCar Holding AB försökt anskaffa tillräckligt med kapital för att kunna driva vår nuvarande
internationella tillväxtstrategi. Men efter den senaste nyemissionen har vi insett att med nuvarande investerarmiljö kan vi inte
införskaffa tillräckligt med kapital för att driva vår nuvarande strategi. Resultat av detta innebär att vi har bestämt att skära ned på
bolagets kostnader för att de inte ska överstiga intäkterna. Som ett led av detta kommer OmniCar A/S att sättas i konkurs och
verksamheten kommer drivas vidare i OmniCar Holding AB, OmniCar AB samt det nystartade bolaget AutoCRM ApS
(tidigare OmniCar Importer ApS).

2020-03-03
Under nyårshelgen 2019/2020 blev bolaget utsatta för ett bedrägeri. En tredje part lyckades övertyga OmniCars ekonomichef att de var bolagets VD och fick överfört cirka en halv miljon SEK till ett HSBC-konto i UK. Bedrägeriet har rapporterats till
polis i både Sverige och Danmark. Beloppet har belastat bolagets resultat 2019, även om det finns viss möjlighet till
återvinning då HSBC enligt jurist i UK inte följt EU:s lagkrav om kundkännedom (KYC).
Bolaget har beroende på att man redan har genomfört en mycket stor neddragning av organisationen klarat sig relativt väl
avseende påverkan av Covid -19-pandemin. Emellertid har en del säljarbete kommit att senareläggas.

Koncernen
Flerårsöversikt (tkr)

2019

2018

2017

12 081

13 990

15 418

2016
8 024

Resultat efter finansiella poster

-38 828

-30 765

-4 995

-2 846

Årets resultat

-38 613

-37 019

-4 471

2 216

2 859

19 151

49 890

8 272

-2,7

68,1

92,9

57,7

15

35

15

5

Nettoomsättning

Balansomslutning
Soliditet (%)
Medeltal anställda
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Moderbolaget
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet (%)

2019
2 996
-50 604
-50 604

2018
0
-8 120
-8 120

2017
0
-875
-875

12 355

43 783

47 472

37,0

89,0

99,2

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Aktier
Det finns en aktietyp i OmniCar. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock market under symbolen ”OMNI”. Varje
aktie berättigar innehavaren till en pro rata andel i bolagets tillgångar och resultat. Antalet aktier var den 31 december
2019, 20 606 816 (14 495 710 st). Det genomsnittliga antalet aktier under 2019 uppgick till 17 456 098 st.

Ägarförhållanden
Namn

Antal aktier
4 366 710

Antal röster i %
21,2%

LMW Invest **

2 990 887

14,5%

Tine Hertz Holding ApS

2 439 848

11,8%

Oliver Invest ApS *

Övriga

10 809 371

52,5%

Totalt

20 606 816

100,0%

* CEO Claus T. Hansen äger 100% av aktierna i Oliver Invest ApS.
**LMW Invest startades under Q2 2018, och består av Mayday Holding ApS, Wildcard.dk.ApS och Lippa2008 ApS.
Styrelsemedlem Mikkel Lippmann äger 100% av aktierna i Wildcard.DK.ApS; tidigare styrelse medlemmen Stig Jensen
äger 100% av aktierna i Lippa2018 ApS och medgrundaren Mikkel Steen Andersen äger 100% av aktierna i Mayday
Holding ApS.

Teckningsoptioner
Se under tilläggsupplysningar sid 14.
Finansiering
Bolaget har efter en betydande omstrukturering och neddragning av organisationen och dess kostnadsbas en kvarvarande
rörelseverksamhet som bedöms generera både positivt resultat och kassaflöde under 2020. Det är styrelsens uppfattning att
man kan säkerställa bolagets finansieringsbehov och likviditet avseende eventuella nya investeringar, befintligt rörelsekapital eller
förändringar i rörelsekapitalbehovet. Detta antingen genom lån eller kapitalanskaffning av eget kapital via främst närstående
investerare.

Resultatdisposition
(Belopp i kr)
Fritt eget kapital enligt balansräkningen
Överkursfond

47 158 728

Årets resultat

-50 604 024
-3 445 296

Styrelsen föreslår att:
Årets resultat avräknas mot överkursfonden och till överkursfonden överföres

-3 445 296
-3 445 296
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Resultaträkning
Koncernen
Belopp i tkr

Not

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

12 081

13 990

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

4

22

12 085

14 012

-642

-481

3,4

-21 132

-23 722

4

-9 533

-16 766

-1 956

-3 362

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-16 723

-16

Summa rörelsens kostnader

-49 986

-44 347

Rörelseresultat

-37 901

-30 335

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

222

86

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-1 149

-516

-927

-430

-38 828

-30 765

215

3 746

-38 613

-27 019

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Årets resultat
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Balansräkning
Koncernen
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

7

-

16 087

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

8

-

766

0

16 853

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

-

296

0

296

0

17 149

Kundfordringar

717

3 315

Aktuella skattefordringar

211

1 917

Övriga fordringar

539

947

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

246

2 554

1 713

8 733

Kassa och bank

1 146

3 269

Summa omsättningstillgångar

2 859

12 002

SUMMA TILLGÅNGAR

2 859

29 151
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Balansräkning
Koncernen
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

12

Aktiekapital

2 061

1 450

56 153

46 512

Annat eget kapital

-27 307

-1 081

Årets resultat

-38 613

-27 019

-7 706

19 862

Övrigt tillskjutet kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

13

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

1 800

-

1 800

0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

-

195

Leverantörsskulder

2 189

1 079

Övriga skulder

2 585

7 365

3 991

650

Summa kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

8 765

9 289

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 859

29 151

Förändring av eget kapital
Koncernen

Annat eget
Övrigt kapital inkl
Aktie-

tillskjutet

årets

Summa

kapital

kapital

resultat

eget kapital

Belopp vid årets ingång 2019-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma
Nyemission *
Emissionskostnader
Årets omräkningsdifferens
Årets resultat

1 450

46 512

-28 100

19 862

611

13 138
-3 497
793
-38 613

13 749
-3 497
793
-38 613

Belopp vid årets utgång 2019-12-31

2 061

-65 920

-7 706

Belopp i tkr

56 153

* Bolaget har under året haft en nyemission som har registrerats vid två tillfällen, 2019-06-13 samt 2019-07-10.
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Kassaflödesanalys
Koncernen
Belopp i tkr

Not

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

-37 901

-30 335

1 956

3 362

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Reaförlust från nettotillgångar *
Erhållen ränta
Betald ränta
Erhållen skatt

16 723

0

222

86

-1 149

-516

1 921

1 829

-18 228

-25 574

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

4 891

-4 309

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

3 633

1 085

-9 704

-28 798

-

-9 196

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-311

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-9 507

10 252

31 000

-

4 500

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Förändring av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

-2 700

19

7 552

35 519

-2 152

-2 786

Likvida medel vid årets början

3 269

5 898

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

29
1 146

157
3 269

* Omnicar A/S har under 2019 försatts i konkurs vilket innebär att koncernen redovisar en förlust kopplat till detta.
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Resultaträkning
Moderbolaget
Belopp i tkr

Not

2019-01-01-

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

2 996

-

4

22

3 000

22

-11 915

-8 382

-600

-27

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

3,4

Personalkostnader

4

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

-

-16

-12 515

-8 425

-9 515

-8 403

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

10

-38 739

-600

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

221

1 200

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar

-1 778

-

-793

-317

Summa finansiella poster

-41 089

283

Resultat efter finansiella poster

-50 604

-8 120

Årets resultat

-50 604

-8 120

Räntekostnader och liknande resultatposter

6
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Balansräkning
Moderbolaget
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

11

6 107

37 490

6 107

37 490

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

6 107

37 490

Fordringar hos koncernföretag

5 378

2 224

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11

305

-

60

2 105

5 743

4 329

505

1 964

6 248

6 293

12 355

43 783
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Balansräkning
Moderbolaget
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Aktiekapital

2 061

1 450

Uppskrivningsfond

6 000

-

8 061

1 450

47 158

45 637

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

12

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

-

-

-50 604

-8 120

-3 446

37 517

4 615

38 967

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-

4 500

1 794

26

418

-

1 685

-

3 843

290

7 740

4 816

12 355

43 783

Förändring av eget kapital
Moderbolaget
Belopp i tkr
Belopp vid årets ingång 2019-01-01

Balanserad
Aktie-

Uppskriv-

kapital

-ningsfond

1 450

0

Resultatdisposition enligt årsstämma
Nyemission *

Överkurs-

vinst inkl.

Årets

Summa

fond årets resultat

resultat

eget kapital

-8 120

38 967

8 120

0

45 637

0

-8 120
611

Emissionskostnader
Uppskrivning **

13 138

13 749

-3 497

-3 497

6 000

6 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2019-12-31

2 061

6 000

47 158

0

-50 604

-50 604

-50 604

4 615

* Bolaget har under året haft en nyemission som har registrerats vid två tillfällen, 2019-06-13 samt 2019-07-10.
** Avser uppskrivning av andelar i koncernföretaget AutoCRM ApS. Se vidare not 11.
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Kassaflödesanalys
Moderbolaget
Belopp i tkr

Not

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

-9 515

-8 403

221

1 200

-793

-317

-10 087

-7 520

-3 192

-3 904

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 425

-70

-5 854

-11 494

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

-57

-

Lämnade aktieägartillskott

-1 300

-24 089

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 357

0

Nyemission

10 252

31 000

Upptagna lån

-4 500

4 500

5 752

35 500

Årets kassaflöde

-1 459

24 006

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

26 053
24 594

2 047
26 053

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar
Teckningsoptioner
Vid den extra bolagsstämman den 29 maj 2017, har OmniCar godkänt två teckningsoptionsprogram, ett erbjuds till styrelse
och anställda i bolaget och ett till 1CT Management ApS. Antalet aktier under teckningsoptionerna är 124 957 för 1CT
Management ApS. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 10 juni 2019 till den 8 juni 2020. Optionsprogrammet
omfattar totalt 1 361 957 optioner av serie 2017/2020, varje sådan option berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i
bolaget till en teckningskurs per aktie om 5,40 SEK. Fullt utnyttjande av båda optionsprogram kommer således att öka antalet
aktier i bolaget med 1 361 957, vilket resulterar i en utspädning om ca 8,6 %. Ytterligare ett optionsprogram godkändes på den
extra bolagsstämman den 21 december 2017, innefattande totalt 1 500 000 optioner. Varje option ger innehavaren rätt att
teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs av 18,60 SEK per aktie, från den 1 december 2019 till och med den 30 november 2020.
Om optionsprogrammet utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer den resulterande utspädningen att vara cirka 9,4 %.
Fullt utnyttjande av alla optionsprogram kommer att öka antalet aktier med 2 861 957, vilket resulterar i en utspädning om ca 16,5 %.
Ovanstående antal och procentuell utspädning har inte omräknats med hänsyn till nyemissionen 2019 innebärande att 6 111 106
stycken nya aktier emitterades (+42,2 %).

Not 1

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

OmniCar Holding ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernens rapporteringsvaluta
är svenska kronor (SEK). Finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK) såvida inget annat nämns. De finansiella
rapporterna är upprättade i enlighet med fortlevnadsprincipen.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.
Grund för upprättande
Med ”OmniCar” eller ”Bolaget” avses koncernen, det vill säga OmniCar Holding AB med organisationsnummer 559113-3987
och dess helägda dotterbolag Omnicar A/S, AutoCRM ApS och Omnicar AB. Omnicar A/S, koncernens rörelsedrivande dotterbolag,
startade sin verksamhet i februari 2016. I maj 2017 bildades OmniCar Holding AB genom en apportemission, varvid aktierna i Omnicar
A/S förvärvades i utbyte mot aktier i OmniCar Holding AB. varvid koncernförhållande uppstod. Förvärvet behandlas som en
transaktion mellan företag under gemensam kontroll, med motivet att de tidigare ägarna av aktierna i Omnicar A/S erhöll aktier
i OmniCar Holding AB i samma proportioner, vilket därmed inte medförde någon ändring av ägarkretsen. Omnicar AB startade
sin verksamhet i januari 2018. I juni 2019 sattes dotterbolaget OmniCar A/S i konkurs. Dotterbolaget AutoCRM ApS startade sin
verksamhet 29/5 2019.
Koncernredovisningen upprättas därför som sammanslagna finansiella rapporter, d.v.s. som om koncernen bildades 2017-01-01.
Koncernredovisning
OmniCar Holding AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 11. Dotterföretagen 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. Koncernens bokslut är upprättat
enligt förvärvsmetoden. Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag i Danmark är i enlighet med redovisning regler för mindre företag i Danmark.
Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Fordringar och skulder i utländsk valuta
omräknas i koncernredovisningen till balansdagens valutakurs. Intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas i
koncernredovisningen utifrån periodens genomsnittliga valutakurs. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår
redovisas mot eget kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.
Utländska valutor
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Ickemonetära poster, som värderas
till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller
som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag för transaktioner som
utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar.
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Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt,
rabatter, returer och liknande avdrag.
Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren
till ett företag i koncernen klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter
och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens
verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde.
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period
de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren,
klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden. Koncernen har enbart leasingavtal som klassificeras som operationell leasing.
Andelar i koncernföretag
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet.
Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången
kan antas vara bestående.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på
koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig
risk för värdefluktuation.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Ersättningar till anställda
Under 2018 och 2019 har Omnicar A/S, AutoCRM ApS och Omnicar AB haft anställda.
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I koncernföretagen omfattas anställda endast av avgiftsbestämda pensionsplaner. I
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt
med att de anställdas tjänster utförts.
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkning i den period de uppkommer.
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Inkomstskatter
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller
transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen som för närvarande är 21,4% (22%). Uppskjuten skatteskuld
avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i
samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom
överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.Fordringar och skulder
nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Enligt aktiveringsmodellen redovisas utvecklingsutgifter
som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda; det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången, det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till
kostnadsbesparingar, samt att utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns
en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Avskrivningstiden för internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år. Avskrivningstiden för patenter är tio år och för licenser tre år.
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde
som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som
tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.
Balanserade utvecklingsutgifter

5 år

Inventarier

3-8 år

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor.
En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller
när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar
samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.
Bolaget har inga derivatinstrument.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde
och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har
terminssäkrats omräknas de till terminskurs.
Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger
tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det
högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida
betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Koncernföretagen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden
som innebär en betydande risk för väsentliga justteringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande
år behandlas i huvuddrag nedan.
Företagsledningen har gjort bedömningen att inga av de tillgångs- och skuldbelopp som redovisas per balansdagen är
förknippade med med en risk att behöva justeras i väsentlig grad under det nästkommande året.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3

Ersättning till revisorerna
Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

150

100

150

100

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

50

50

50

50

Övriga tjänster

34

35

35

35

Summa

234

185

235

185

160

287

-

-

160

287

0

0

Mazars AB
Revisionsuppdraget

V & Co Revision - Danmark
Revisionsuppdraget
Summa
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Not 4

Medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar
2019

Medelantalet anställda

2018

Antal anställda

Antal anställda

Koncernen
Kvinnor
Män
Totalt
Koncernen totalt

4

8

11

17

15

25

15

25

2019
Företagsledningen

2018

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelsen

0

4

0

4

VD och övriga företagsledningen

0

2

0

2

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

-

2 443

2019
Personalkostnader

2018

Koncernen
Styrelse och VD *

2 179

(varav pensionskostnad)
Övriga anställda

7 525

(varav pensionskostnad)
Koncernen totalt

-

(-)
1 361

(-)
11 848

( 1 059 )
9 704

(varav pensionskostnad)

1 361

2 433
( 2 082 )

14 291

( 1 059 )

2 433
( 2 082 )

* Inom övriga externa kostnader redovisas ersättningar till VD om totalt 2 179 tkr (2 443 tkr). Bolaget har ej betalt ut några
ersättningar för styrelsearvode i enlighet med beslut på årsstämma.

Not 5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
2018

2019

2018

1

2

-

1 116

221

84

221

84

222

86

221

1 200

-

-

-

1 116

2019

2018

2019

1 149

516

793

-

-

-

-

317

1 149

516

793

317

Ränteintäkter
Kursdifferenser
Summa
Varav avseende koncernföretag

Not 6

Moderbolaget

2019

Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Räntekostnader övriga
Räntekostnader koncernföretag
Summa
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Not 7

Balanserade utvecklingsutgifter
Koncernen

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

19 554

10 675

-

-

-

8 451

-

-

-19 554

-

Årets omräkningsdifferens

-

428

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

19 554

0

0

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar

-

Ingående avskrivningar

-3 467

-434

-

-

Årets avskrivningar

-1 668

-3 015

-

-

5 135

-

Årets omräkningsdifferens

-

-18

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-3 467

0

0

Redovisat värde

0

16 087

0

0

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

1 077

320

-

-

-

745

-

-

-1 077

-

Årets omräkningsdifferens

-

12

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

1 077

0

0

Utrangeringar

Not 8

-

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar

Moderbolaget

-

Ingående avskrivningar

-311

-37

-

-

Årets avskrivningar

-108

-273

-

-

419

-

Årets omräkningsdifferens

-

-1

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-311

0

0

Redovisat värde

0

766

0

0

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

378

65

-

-

-

311

-

-

-378

-

Årets omräkningsdifferens

-

2

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

378

0

0

Utrangeringar

Not 9

-

Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar

Ingående avskrivningar

Moderbolaget

-

-82

-8

-

-

-180

-74

-

-

262

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-82

0

0

Redovisat värde

0

296

0

0

Årets avskrivningar
Utrangeringar
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Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2019-12-31

2018-12-31

Nedskrivningar

-38 739

-600

Summa

-38 739

-600

Not 11 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
OrganisationsFöretag

nummer

Omnicar A/S

37 52 36 82

Omnicar AB

559145-1363

AutoCRM ApS

40 56 98 20

Röstandel/
Säte

Redovisat värde

Antal

Kapitalandel

2019-12-31

2018-12-31

Köpenhamn

1 842 105

100%

-

37 393

Helsingborg

100

100%

50

97

40 000

100%

6 057

-

6 107

37 490

Hellerup

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Lämnade aktieägartillskott
Uppskrivning
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade nedskrivningar

2019-12-31

2018-12-31

38 090

14 000

57

50

1 300

24 040

6 000

-

45 447

38 090

-600

-

Nedskrivningar

-38 740

-600

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-39 340

-600

6 107

37 490

Redovisat värde

Under räkenskapsåret har det helägda dotterbolaget Omnicar A/S gått i konkurs, vilket har gjort att nedskrivning har skett till 0 kr.
Då konkursen per den 31 december 2019 inte har avslutats, redovisas andelarna i not.
OmniCar AB har under året erhållit aktieägartillskott för förlusttäckning om 1.300 tkr, vilket därefter nedskrivits.

Not 12 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 20 606 816 st aktier med kvotvärde 0,10 kr.
Bolaget har ett flertal olika program för Teckningsoptioner vilka beskrivs på sidan 14.

Not 13 Långfristiga skulder
Inga skulder förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

Not 14 Ställda säkerheter
Koncernen

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31
-

Ställda säkerheter för egna avsättningar och skulder
Banktillgodohavanden

-

736

-

Företagsinteckningar

1 800

-

-

-

Summa

1 800

736

0

0
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2 981

-

2 981

-

Personalrelaterade kostnader

-

62

-

-

Upplupna räntekostnader

-

90

-

90

1 010

209

862

200

-

289

-

-

3 991

650

3 843

290

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

Övriga ansvarsförbindelser

120

1 420

-

-

Summa

120

1 420

0

0

Reservering sponsringskontrakt

Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Redovisat värde

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Not 16 Eventualförpliktelser
Koncernen

Moderbolaget
2018-12-31

Övriga ansvarsförbindelser avser för 2019 leasingavgifter vid uppsägning av kontrakt, föregående år avsåg de ingånga konsultavtal
kopplat till verksamheten i OmniCar A/S som under 2019 har gått i konkurs.

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under nyårshelgen 2019/2020 blev bolaget utsatta för ett bedrägeri. En tredje part lyckades övertyga OmniCars ekonomichef att de var bolagets VD och fick överfört cirka en halv miljon SEK till ett HSBC-konto i UK. Beloppet har belastat 2019 års resultat.

Helsingborg 2020-06-04
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Jens Prytz Sørensen
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i OmniCar Holding AB
Org. nr 559113-3987
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för OmniCar Holding AB för år 2019.
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 4-21 i detta dokument.

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift.

Grund för uttalanden
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.

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 på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

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

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.

Nedanstående upplysning påverkar inte våra uttalanden ovan.
Som beskrivs på sid 5 i årsredovisningen under avsnittet
Finansiering har bolaget efter en betydande omstrukturering och
neddragning av organisationen och dess kostnadsbas en
kvarvarande rörelseverksamhet som bedöms generera både
positivt resultat och kassaflöde under 2020. Det är styrelsens
uppfattning att man kan säkerställa bolagets finansieringsbehov
och likviditet avseende eventuella nya investeringar, befintligt
rörelsekapital eller förändringar i rörelsekapitalbehovet. Detta
antingen genom lån eller kapitalanskaffning av eget kapital via
främst närstående investerare.

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 på 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 och verkställande

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den
andra informationen. Den andra informationen ingår i det dokument
som benämns Årsredovisning för 2019 på sidorna 1-3, men innefattar
inte årsredovisningen och koncernredovisningen samt vår
revisionsberättelse avseende denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
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direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
•

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
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen.

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. Den
verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

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 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.
•

•

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 eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvarig för våra uttalanden.

•

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.

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 eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierar under revisionen.

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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

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.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för OmniCar Holding AB för räkenskapsåret
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören 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.

Helsingborg, 2020-06-04

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

Mazars AB

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
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