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ÅRSSTÄMMA
HÅLLS 16 OKTOBER 2018 KLOCK AN 15:00
PÅ RÅBYLUNDS GÅRD, PRÄSTAVÄGEN 12,
224 78 LUND (WWW.RABYLUNDSGARD.SE).
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken senast den 10 oktober 2018 samt anmäla sig för deltagande hos bolaget
via e-post info@arcaromapure.se. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägares namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två) och i förekommande fall uppgift om ombud.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på
årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken. Detta gäller även investeringssparkonton. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast den 10 oktober 2018, vilket innebär att förvaltaren behöver informeras i
god tid före detta datum.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud.
Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt ska samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före
årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Dagordning för årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt finns tillgänglig
på hemsidan. Information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning kommer att ske för verksamhetsåret
2017/2018.
Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av: Anders Thomasson (ordf), Mats
Jacobson och Anders Hättmark.

Kontaktperson avseende finansiell information:
Johan Möllerström, VD
+46 (0)768 868 178
johan.mollerstrom@arcaroma.com
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OM ARC AROMA PURE
ARCAROMA ERBJUDER ENERGIEFFEKTIVA
OCH MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER, BASERADE
PÅ VÅR PATENTERADE CEPT®-TEKNOLOGI,
SOM EFFEKTIVISERAR BIOPROCESSER.

ARCAROMA har utvecklat den patenterade
CEPT®-teknologin. En utrustning som kan
generera mycket kortvariga högspänningspulser med hög pulseffekt och extremt låga
förluster. Tekniken används exempelvis för
effektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor.
Företaget grundades 2008, har sitt säte i
Lund med kontor i Shanghai och har fått
olika utmärkelser och stöd från bland annat
Vinnova och Energimyndigheten.
Arcaromas aktier (AAP) är noterade på
NASDAQ First North Premier. Erik Penser
Bank är Certified Adviser.
Vår vision är att skapa en ren och effektiv
värld genom att erbjuda grön spetsteknik
som är enkel att använda.
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ÅRET I KORTHET
KOMMERSIELLT GENOMBROTT FÖR
OLIVECEPT(R) PÅ ALLA VIKTIGA MARKNADER.
SÄKERSTÄLLD TEKNIKPLATTFORM FÖR
INDUSTRIELL DRIFT.
TRANSFORMERING AV ORGANISATION FÖR
ATT SÄTTA KUNDVÄRDE I FOKUS.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
2017-2018

FEB

JAN
SEPT

NOV

Arc Aroma Pure tecknar
avtal om leverans av en
optiCEPT-anläggning till
kund i Tyskland.

Arc Aroma Pure tecknar
aktier i Optifreeze nyemission
motsvarande andel av tidigare
innehav.

Arc Aroma Pure lanserar
dynaCEPT globalt genom
utvalda partners och
säljkanaler.
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Tre oliveCEPT-anläggningar
levereras till Italien för skarp
industriell verifiering.

DEC

Arc Aroma Pure genomför en
riktad kvittningsemission där ett
lån på 17,5 MSEK regleras genom
nyemission av 254 400 B-aktier.

Arc Aroma Pure startat ett
optionsprogram för medarbetare
i koncernen, som blir fulltecknat.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RÄKNESK APSÅRETS SLUT
Arc Aroma Pure inleder en
förstudie i samarbete med ett
världsledande bioteknikbolag.

Bolaget har efter räkenskapsårets utgång
tecknat order på 9 oliveCEPT®-anläggningar,
som kommer att installeras i slutet av 2018.
Av dessa tecknade order utgör 3 anläggningar som säljs till kund och 6 anläggningar
som hyrs ut till kund.

Bolaget beviljas CEPTpatent i Kanada.

Bolaget har även tecknat ett
Memorandum Of Understanding
(MOU) med AGRAWA Plus
Holding avseende leverans av 10
bioCEPT®-anläggningar under en
två års period.

JUN

JUL

Utvärdering av bioCEPT® är
klar inför global lansering.

Styrelsen har inom ramen för
bemyndigande på årsstämman
beslutat att genomföra en
en kvittningsemission där ett
lån på 13,7 MSEK regleras
genom en riktad nyemission på
361 900 B-aktier.

AUG

MA J
A PR

Arc Aroma Pure tecknar försäljnings- och
distributionsavtal med Symbionova Solutions
i Marocko avseende oliveCEPT-anläggningar.

Arc Aroma Pure stärker informationsflödet till
den finansiella marknaden genom att lansera
en ny tjänst med att publicera Nyhetsbrev som
ger en mer djuplodande information om bolaget,
strategier och framsteg.

Arc Aroma Pure lanserar
en ny grafisk profil.
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”UNDER DET SENASTE ÅRET HAR
ARCAROMA TAGIT FLERA VIKTIGA STEG I
UTVECKLINGEN FRÅN ETT NYTÄNKANDE
INNOVATIONSBOLAG TILL ETABLERAT
BOLAG MED VÄRLDSLEDANDE TEKNIK.”
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VD HAR ORDET
Under det senaste året har Arcaroma tagit flera viktiga steg

100 kinesiska storstäder har redan investerat för att samla

i utvecklingen från ett nytänkande innovationsbolag till

in restaurangavfall och huvudsakligen behandla detta

etablerat bolag med världsledande teknik.

genom anaerob rötning till biogasproduktion och samtliga

Ett exempel på detta är att vi nu arbetar med fyra olika

har anläggningar som är intressanta för CEPT-tekniken.

affärsområden: Energy, Food, Water och Health som

Eftersom det finns liknande projekt i alla kinesiska storstä-

tydligt visar den fantastiska bredden på möjligheterna

der är bedömningen att marknaden inom bara detta segment

med vår CEPT-teknik. Inom varje områdena finns en rad

är 100-200 bioCEPT® enheter under de närmaste åren.

olika inriktningar med stor potential och som vi metodiskt
nu utvecklar för framtidens affärer. Några är i tidigt skede,
andra finns redan på marknaden och håller på att få sitt
definitiva genombrott.

Jag har uppmärksammat att vi får frågor kring vår finansiering. Jag vill därför kort nämna att vår bryggfinansiering är
säkerställd som jag ser det framtill dess att vi har uppnått ett
positivt kassaflöde. Jag vill också nämna OptiFreeze i detta

Ett exempel är oliveCEPT® där vi i början av året tog ett

sammanhang. Som ägare ser vi att värderingen har påver-

strategiskt viktigt beslut att hitta oberoende distributörer.

kats negativt under perioden men bolaget utvecklas väl och

Det vill säga aktörer som levererar, till exempel mekanik och

jag är övertygad om att fokus på OptiFlower och OptiDry är

automationstjänster, till olivoljeproducenter, oavsett vilket

vägen till framgång och därmed en annan värdering.

märke som finns på produktionslinjen.

Efter periodens slut inleddes en förstudie med bioCEPT®,

Nu finns avtal med duktiga distributörer i Spanien, Italien,

hygiCEPT® och bioraffCEPT® tillsammans med ett världs-

Grekland samt Nordafrika och merparten av dessa har

ledande bioteknikbolag. Detta kundfinansierade samarbete

också hittat kunder där en installation är på gång. Vi har

innebär att våra applikationer utvärderas i kundens befint-

nått vårt högt ställda mål om nio sålda oliveCEPT® och

liga biogasanläggning och avloppsreningsverk. Målet är att

maskinerna går i drift redan till årets skörd.

öka produktionstakten, kapaciteten och effektiviteten samt

Samtidigt fortsätter produktutvecklingen inom oliveCEPT®
och en viktig utmaning är att klara ännu högre kapaciteter. Då
väntar ett nytt mycket lönsamt segment för oliveCEPT®. En av
anläggningarna är därför ett test för större produktionsenheter.
Även bioCEPT® har under året tagit flera steg framåt.
Särskilt intressant är den kinesiska marknaden där myndigheternas allt strängare miljökrav skyndat på många storstäders investeringar. Under de senaste åtta åren har Kina
succesivt förändrat insamling och behandling av främst

att avfallet skonsamt kan hygieniseras. Arbetet i förstudien
innebär ett nytt spännande kapitel för oss, där goda resultat
som påvisar en tydlig kvalitetsökning, kommer ge oss ännu
bättre förutsättningar i vårt fortsatta lanseringsarbete.
Arcaroma lägger ett händelserikt verksamhetsår bakom
sig. Jag är dock övertygad om att vi bara sett början på hur
CEPT-tekniken kan användas. Utvecklingsmöjligheterna är
fantastiska och fortfarande till stor del outforskade inom
så vitt skilda områden som vattenrening och medicinteknik.

restaurangavfall och inför nu även infört källsortering av

Med resultaten från fullskaleanläggningarna på plats, får

hushållsavfall med rötning/biogasproduktion som behand-

vi som i längdhopp ett perfekt avstamp på brädan för lön-

ling av köksavfallet. De positiva resultaten vid Arcaromas

samma affärer under det kommande året.

två installationer i Qingdao var viktiga inför kommande biogasprojekt och med början i november kommer Arcaroma
att genomföra fullskaliga försök i Chongqing med möjlighet

Johan Möllerström

att sälja minst tio bioCEPT® enheter till stadens nya stora

VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

sophanteringscenter.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

9

CEPT-TEKNOLOGIN

”Behandlingen skapar porer, spränger
cellmembran och andra strukturer samt dödar
oönskade mikroorganismer.”

ARCAROMA’s koncept bygger på den egenutvecklade och

är nedbrytning/förbehandling till biogasindustrin då de

patenterade CEPT® -teknologin. Den består av en modul-

fermenterande bakterierna kan hoppa över steget att öppna

uppbyggd högspänningsgenerator och en behandlings-

cellerna vilket ökar biogasproduktionshastigheten. Andra

kammare. Högspänningsgeneratorn är sammansatt av ett

användningsområden är kallpastörisering av livsmedel,

antal generatormoduler som sänder ut mycket kortvariga

utvinning av livsmedelsolja samt hygienisering av dricks-

högspänningspulser. Generatormodulerna seriekopplas

vatten och industrivatten. Tekniken används även som en

och styrs med extremt precisa optiska signaler så att varje

del i den kyl-, tork- och frysteknik som OptiFreeze AB til�-

modul skickar sin puls exakt samtidigt som övriga. Resultatet

lämpar för att få sallad, grönsaker och frukter att bibehålla

blir att pulsernas spänning, max 1000 V, adderas och ger en

sin struktur och smak efter behandling. Arc Aroma Pure är

slutgiltig spänning i den resulterande pulsen beroende på

huvudägare i OptiFreeze.

hur många moduler som seriekopplats. Enheten innehåller
även styrelektronik, olika skydd, ett användargränssnitt
samt ett antal givare för att övervaka processen.

Bolaget har en serviceavdelning vars syfte är att leverera
ett mervärde och generera intäkter via olika support- och
underhållsavtal. Enligt styrelsens uppfattning ger denna

Behandlingen skapar porer, spränger cellmembran och

struktur en värdefull och kontinuerlig feedback från slut-

andra strukturer samt dödar oönskade mikroorganismer.

användarna. Genom detta finns goda förutsättningar för

Resultatet innebär en snabbare nedbrytning av celler vilket

löpande förbättringsåtgärder, vilket gynnar såväl bolaget

ger en högre energiutvinning av de material som behandlas

som kunderna.

eller bättre frigörande av näringsämnen och andra värdefulla substanser som finns inkapslade i celler t.ex. olivolja.
Det finns många möjliga applikationsområden där den

ARCAROMA har en patentportfölj som består av fyra
patentfamiljer som innefattar både CEPT® generatorns
tekniska lösning och behandlingskammaren.

patenterade CEPT® -tekniken ger goda resultat. Ett exempel

10
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AFFÄRSOMRÅDEN

CEPT-TEKNOLOGIN ÖPPNAR EN LÅNG RAD, HELT
OLIKA AFFÄRSMÖJLIGHETER.
FÖR ATT ÖKA TYDLIGHETEN MOT MARKNADEN,
INDELAS DÄRFÖR VERKSAMHETEN I FYRA
AFFÄRSOMRÅDEN: ENERGY, FOOD, WATER & HEALTH.
DETTA BETYDER BÄTTRE KOMMUNIKATION OCH
EFFEKTIVARE BUDSKAP MOT BÅDE KUNDER
OCH AKTIEÄGARE.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018
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ENERGY
I vårt affärsområde ENERGY har vi för närvarande 3 applikationer i olika faser enligt nedan.
APPLICATION

INNOVATION

DEVELOPMENT

PRODUCTIFICATION

Syfte: Ökar mängden producerad biogas och öppnar upp för nya typer av substrat.
Industri: Biogasanläggningar

Syfte: Ökad produktion av biogas samt reducering av slamvolymer.
Industri: Reningsverk

Syfte. Öppnar bakterieceller som producerar enzymer.
Industri: Bioraffenaderier
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MARKET LAUNCH

ENERGY:BIOCEPT

”ALLT STRÄNGARE MILJÖKRAV ÖPPNAR
DÖRREN FÖR 100-200 BIOCEPT ENHETER I
KINA DE NÄRMASTE ÅREN.”
I november genomförs fullskaliga demonstrationsförsök i

Tyskland, världens totalt sett största biogasmarknad är givet-

kinesiska Chongqing samtidigt som 46 andra storstäder ska

vis högintressant för Arcaroma. Bara i detta land beräknas

källsortera och behandla hushållsavfall separat.

det finnas 8-9 000 biogasanläggningar i olika storlekar och

Biogas är högintressant och användningsområdena blir allt

grödor som majs produceras ofta enbart för biogas.

fler. I framtiden kan gasen till och med vara ett alternativ

– Men en torr sommar som i år ställer till problem. Då blir

för flyget. Den unika CEPT-tekniken ökar produktionen

växternas struktur hård och svår att bryta igenom. Där gör

av biogas och skapar snabbt nya affärsmöjligheter för

vår teknik stor skillnad, konstaterar Johan Möllerström och

Arcaroma.

de första anläggningarna är mycket riktigt på väg till Tyskland.

– Genom stresstester i vår testanläggning i Helsingborg

En annan lika gigantisk som viktig marknad där CEPT-

har vi på mycket kort tid åstadkommit en mängd effektivi-

tekniken håller på att få sitt genombrott är Kina.

seringar. Vi har gått från version 6.0 till 6.3 på sex månader!

Under de senaste åtta åren har Kina succesivt förändrat

– Under arbetet har vi samlat en mängd användbar kunskap

insamling och behandling av främst restaurangavfall och

hur om olika substraten fungerar och hur vi kan optimera

inför nu även källsortering av hushållsavfall med rötning/

vår anläggning så att den bäst uppfyller kundens behov,

biogasproduktion som behandling av köksavfallet.

konstaterar vd Johan Möllerström.
Resultaten är tydliga. CEPT-tekniken har ökat biogasproduktionen med åtta procentenheter, en avsevärd förbättring
för en allt mer efterfrågad produkt. Sverige är än så länge
världsledande i användningen av biogas, inte minst inom
kollektivtrafiken men många länder är snart ikapp och förbi.
Inte minst för att biogas är det enda gröna energialternativet
som kan lagras under lång tid.

Detta sker med hjälp av stora stadsbidrag från centralt håll
och regionala myndigheter.
100 storstäder har redan implementerat ett program för att
samla in restaurangavfall och huvudsakligen behandla detta
genom anaerob rötning till biogasproduktion. Städerna har
genomfört stora investeringarna och Arcaromas marknadsföring till dessa befintliga biogasanläggningar är påbörjad.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018
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Med företagets positiva resultat från behandling av svenskt

Eftersom det finns liknande projekt i alla kinesiska storstäder

köksavfall kommer Arcaroma att från och med november

är bedömningen att det inom detta segment finns en marknad

2018 genomföra fullskaliga försök i Chongqing för att skapa

för 100-200 bioCEPT® enheter under de närmaste åren.

möjligheter att sälja minst 10 bioCEPT® enheter till stadens
nya stora sophanteringscenter.

Norden, Tyskland och Kina. Det är de tre viktigaste handelsområdena just nu för bioCEPT® men snabb utveckling,

Under förra årets infördes dessutom ett nytt program där

imponerade resultat och växande efterfråga på biogas

46 kinesiska storstäder successivt skall genomföra källsor-

öppnar fort nya marknader Arcaroma.

tering och separat behandling av hushållsavfall. Detta ger
ytterligare möjligheter att sälja bioCEPT® enheter.

ENERGY: DYNACEPT
”EGENTLIGEN SÄLJER VI INTE EN MASKIN,
VI SÄLJER ETT RESULTAT”, SÄGER
L ARS GUNNARSSON, KONSULT INOM
AVLOPPSRENING FÖR ARCAROMA.
Den patenterade CEPT-tekniken inom applikationsområdet
dynaCEPT® möjliggör väsentliga besparingar för reningsverken men också större intäkter för verksamheterna.
Genom att öka omvandlingen av slam till biogas minskas
reningsverkets kostnader för restavfallet och gasen kan
säljas vidare. Fina argument för dynaCEPT®, men förändringar tar tid.
– VA-världen är konservativ och det saknas oftast kommersiella incitament för att förbättra processen, konstaterar
Lars Gunnarsson som själv har en lång erfarenhet bakom
sig inom branschen.

DynaCEPT® installation i Klippan.

Under det kommande året är ett antal fullskaleinstallationer

Inom VA-sidan har tekniken bakom dynaCEPT® aldrig tidipå anläggningar i Europa på gång och
som ska visa att teknidärmed spricker upp i porer, så kallad elektro- Avvattningen i skivförolivolja det går att utvinna från olivpasta. Det har
poration. Tack vare att cellerna öppnas så frigörs tjockaren har inneburit
också visat sig att CEPT-behandlade bär inte blir
gare tillämpats i fullskala och under det senaste året
har
ken fungerar och att resultatet håller
vad som lovas.
extra näring som går att röta, jämfört med om att omrörningen behövt
mosiga när de fryses, berättar Johan Möllerström.
förbättrats.

En ytterligare åtgärd har varit att byta metod för
därför uppmärksamheten och intresset för lösningen slammet
kraf- skulle gå in i rötkammaren obehandlat.
Trots den höga energinivån är förbrukningen förslamförtjockning. Den tidigare kombinationen av
–
Det
finns
ett
enormt
behov
av
att
inte minst minska
sumbar jämfört med utbytet.
band- och gravitationsförtjockare är bytt mot en
tigt ökat. Genom marknadsbearbetning i Danmark, Tyskland,
— En enhet energi in ger 125 enheter energi tillskivförtjockare. En lätt lutande rörlig filterskiva ser
reningsverkens
kostnader
för
slamhanteringen,
där är utan
baka i processen, säger Johan Möllerström, VD för
till att slammets avvattnas, med följden att väsentStorbritannien och Sverige syns nu en tydlig efterfrågan
på
Arc Aroma Pure.
ligt mindre slam behöver pumpas och värmas till
tvekan dynaCEPT® ett ekonomiskt bra
alternativ, anser Lars
Behandlingen med Cept i Klippan är den första
rötningstemperatur. Energiförbrukningen har därdynaCEPT® främst bland de största biogasproducenterna,
fasta installationen i Sverige och har gett ett ökat
för minskat med en tredjedel, eller 250 megawatGunnarsson.
gasutbyte med cirka 14 procent. Energiförbruktimmar om året.
alltså stora reningsverk, som har upparbetade kanaler
för
ningen på 24 kilowattimmar per dygn ger ett
— Vi såg en skivförtjockare vid ett besök i
utbyte på 355 kilowattimmar per dygn.

att sälja vidare sin biogas.
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Installationen med dubbla linjer i Klippan är förvånansvärt liten. På en vägg sitter två små lådor
med de pyttesmå elektrodkamrarna i och på
andra sidan väggen står ett par styrdatorer och
högspänningsgeneratorer. Det är fascinerande att
“två
hål556586-1985
i väggen” och två små Årsredovisning
sladdar in till slamOrg
Nr
met kan ge en så märkbar effekt. Tricket är förstås
att exakt styra frekvens, strömstyrka och spänning
in till det passerande slammet.
Vidare är det möjligt att använda CEPT-meto-

En skivförtjockare har
minskat energiförbrukningen med 250 megawattimmar per år.

2017-2018

Laholm och blev genast intresserade. Det är bara
en enda rörlig del. Smart och jättebra! betonar
Börje Andersson.
Från 250 kubikmeter pumpat slam per dag har
de kommit ned till under 70 kubikmeter, tack vare
den effektivare förtjockningen. Slammet flockas
med polymer och TS-halten har ökat från två till
mellan fyra och sex procent.
Det tjockare slammet har dock ställt krav på
bättre omrörning så att det blir en homogen konsistens. Därför används nu en kombination av Vaughan Chopper Pump, som finfördelar materialet,

FOOD
I vårt affärsområde FOOD har vi för närvarande 6 applikationer i olika faser enligt nedan.
APPLICATION

INNOVATION

DEVELOPMENT

PRODUCTIFICATION

MARKET LAUNCH

Syfte: Ökar mängden extraherad olivolja med minst 5% samt förbättrar kvaliteten på oljan.
Industri: Olivoljeproducenter

Syfte: Fristående generatorenhet som är hjärtat i OptiFreeze produkt.
Industri: Blomsticklingsindustrin, torkade kryddor och frysteknologi

Syfte: Urvinner mer juice ur druvorna, ökar kvaliteten eller dödar vildjäster.
Industri: Vinproducenter

Syfte: Ökar mängden urvunnen juice och förlänger hållbarheten.
Industri: Livsmedelindustri

Syfte: Minskar mängden hummle vid produktionen, förbättrar smak och kvalitet.
Industri: Bryggerier

Syfte: Ökar mängden extraherad kokosolja och förbättrar oljans kvalitet.
Industri: Kokosoljaindustrin

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018
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FOOD: OLIVECEPT
”I DE STORA ANL ÄGGNINGARNA ÄR MAN
FRÄMST UTE EFTER ATT FÅ UT MER OLJA
OCH DÄR K AN OLIVECEPT L ÄTT RÄKNAS
HEM I LÖNSAMHETSK ALKYLEN”,
KONSTATERAR FREDRIK ARRIGUCCI,
PRODUCT DIRECTOR FÖR OLIVECEPT

Det senaste året har varit händelserikt för oliveCEPT® och

–Den lokala marknaden är nämligen väldigt olika. Från

nu är avtalen klara med ett antal oberoende distributörer.

gigantiska områden som i Spanien där produktionen

– Vi har nått målet på tio sålda anläggningar och ser med
spänning fram mot hösten när vi får resultaten i skarp

begränsade områden i andra länder.

produktion, säger Fredrik Arrigucci, Product Director för

Strategin har varit framgångsrik och nu finns avtal med

oliveCEPT®.

duktiga distributörer i Spanien, Italien, Grekland samt

I början av året tog vi ett strategiskt viktigt beslut att hitta
oberoende distributörer. Dvs aktörer som levererar, till

Nordafrika. Merparten av dessa har också hittat kunder där
en installation är på gång.

exempel mekanik och automationstjänster, till olivoljepro-

– Det har varit ett omfattande arbete att finna rätt distribu-

ducenter, oavsett vilket märke som finns på produktions-

törer. Ibland har varit svårt att veta hur långt vi kommit i för-

linjen. Eftersom de är oberoende är incitamentet större att

handlingarna och därför är det extra skönt att se att arbetet

sälja oliveCEPT®, samtidigt har de en mycket god kännedom

nu burit frukt, konstaterar Fredrik Arrigucci och fortsätter:

om den lokala marknaden.

16

motsvarar nästan halva världsmarknaden till mycket mer

– Jag tycker att det har blivit en fantastiskt bra lösning.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

Nu väntar utbildning för de olika distributörernas tekniker

– De mindre producenterna vill givetvis också öka pro-

så att kunskapen om anläggningarna sprids och att installa-

duktionen av olja men här har ökad kvalitet ännu större

tionerna sker så friktionsfritt som möjligt. Alla anläggningar

betydelse. Då blir det en fråga om prestige att investera i

ska vara i drift mellan i mitten av oktober och mitten av

oliveCEPT®. Något som man helt enkelt måste göra för att

november.

hänga med.

– Det är betydelsefulla anläggningar för oss. De ska verifiera
prestandan och givetvis hjälpa oss för kommande säsonger,

Fredrik Arrigucci
Product Director för oliveCEPT®

därför är ett extra roligt att de dessutom är placerade i de
viktigaste områdena.
– Vi har avtalat med kunderna att vi kan visa upp anläggningarna för andra producenter så att de med egna ögon kan
se att det fungerar.
Samtidigt pågår hela tiden produktutvecklingen och en
viktig utmaning är att klara ännu högre kapaciteter. Då väntar
ett nytt mycket lönsamt segment för oliveCEPT®. En av
anläggningarna därför ett test för större produktionsenheter.
– I de stora anläggningarna är man främst ute efter att
få ut mer olja och där kan oliveCEPT® lätt räknas hem i
lönsamhetskalkylen.

Installation av oliveCEPT® i Chile

Personal och oliveCEPT®maskin hos D’amico, Italien.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018
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WATER
I vårt affärsområde WATER har vi för närvarande 3 applikationer i olika faser enligt nedan.
APPLICATION

INNOVATION

DEVELOPMENT

PRODUCTIFICATION

MARKET LAUNCH

Syfte: Förbättrar avvattning genom att öppna bakterieceller.
Industri: Reningsverk, biogasanläggningar

Syfte: Avdödning av mikroorganismer på ett energieffektivt sätt.
Industri: Reningsverk, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, biogasanläggningar

Syfte: Dödar oönskade organismer i ballastvatten antingen när det töms eller under båtarnas färd över haven.
Industri: Rederier

18
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HEALTH
I vårt affärsområde HEALTH har vi för närvarande 4 applikationer i olika faser enligt nedan.
APPLICATION

INNOVATION

DEVELOPMENT

PRODUCTIFICATION

MARKET LAUNCH

Syfte: Användas i labbskaliga forsknings och utvecklingssyften.
Industri: Universitet

Syfte: Öppnar bakterieceller som producerar dyra proteiner/enzymer för läkemedelsindustrin.
Industri: Läkemedelsindustrin

Syfte: Ökar mängden hampaolja för medicinskt bruk samt förbättrar oljans kvalitet.
Industri: Hampaoljeproducenter, läkemedelsindustrin

Syfte: Destruerar läkemedelsrester i avloppsvatten.
Industri: Reningsverk, Kommuner

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018
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ST YRELSE OCH VERSTÄLL ANDE DIREKTÖR
Eva Andersson

styrelseledamot

Född 1973, är styrelseledamot sedan oktober 2015, civilingenjör med närmare 20 års erfarenhet av internationell försäljning av processutrustning inom olika industrier. Under de senaste tio åren har Eva Andersson
specialiserat sig på affärsutveckling för ny teknologi till energisektorn, specifikt mot de asiatiska och europeiska marknaderna. Eva Andersson är en kreativ och drivande person som betyder mycket för bolaget. Hennes
kompetens och nätverk är betydelsefulla tillgångar för fortsatt expansion. Eva Andersson innehar 4 000 aktier
i Bolaget.

Ebba Fåhraeus

st yrelseledamot

Född 1963, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Analytisk och proaktiv affärsutvecklare med internationell erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på strategisk nivå i börsnoterade bolag. Med en
Civilekonomexamen från Handelshögskolan som grund har Ebba Fåhraeus lång erfarenhet av såväl B2B som
av B2C. Ebba Fåhraeus är även styrelseledamot i ett antal mindre och medelstora bolag, varav flertalet inom
Life Science, där hon bidrar med sin kompetens inom tillväxtstrategier, affärsutveckling och kommunikation.
Ebba Fåhraeus är även ledamot i Medicinska fakultetens styrelse vid Lunds Universitet. Ebba Fåhreaus innehar
indirekt 3 490 aktier i bolaget, samt 5 000 teckningsoptioner.

Mats Jacobson

st yrelseledamot

Född 1960, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Mats är verksam inom Ahrens & Partners, ett konsultföretag som bedriver affärsrådgivning och utbildning av företag som vill bli snabbväxare. Ahrenskonceptet baseras
på erfarenheter från flera hundratals tillväxtföretag, som sammanfattats i ett antal böcker och refererats
till flitigt av akademin. TillväxtBarometern är ett av Ahrensverktygen som används av bland annat ALMI
Företagspartner. Mats har varit verksam inom mjukvarubranschen sedan 1980-talet, med fokus på strategi
och marknadsfrågor och har tidigare bland annat varit VD för mjukvaruföretaget Scalado AB. Mats Jacobson
innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget, samt 5 000 teckningsoptioner.

Johan Möllerström

vd

Född 1967, är sedan januari 2017, verkställande direktör i Arc Aroma Pure (publ). Johan är civilekonom från
Lunds Universitet med inriktning finansiell teori. Han har en gedigen erfarenhet av internationell tillväxt. Under
11 år var han VD för Malmberg Water AB och växte verksamheten från en omsättning om 150 MSEK till 500
MSEK, all tillväxt kom från exportmarknaden. Johan är styrelseledamot i både Noxon AB och i Krinova Science
Park i Kristianstad. Johan Möllerström innehar direkt och indirekt totalt 200 000 aktier i Bolaget, samt 21 000
teckningsoptioner.

Per-Ola Rosenqvist

st yrelseledamot

Född 1958, är sedan juli 2012 styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ). Per-Ola Rosenqvist har lång
erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom råvaruhandel, såväl fysisk som finansiell, samt inom tillverkningsindustrin. Härutöver har Per-Ola Rosenqvist internationell erfarenhet av affärer. Han är styrelseordförande i Kvarteret Järnet Aktiebolag, Ironblock Aktiebolag och Wellpappen Fastighetsförvaltning AB,
samt styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ, bioCEPT®Sweden AB och SensoDetect AB (publ). Han var
tidigare VD och styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ), Ironblock Aktiebolag, Spirifer Fastigheter AB samt
i Pintos Svenska AB. Per-Ola Rosenqvist har också varit styrelseledamot i Hans Andersson Recycling Group
Aktiebolag. Per-Ola Rosenqvist innehar indirekt 410 500 aktier i Bolaget, samt 21 000 teckningsoptioner.

Mikael Wahlgren

st yrelseordförande

Född 1965, jur. kand. examen från Lunds Universitet och därefter en lång erfarenhet som chefsjurist och bolagsjurist i såväl Sverige som i utlandet för bl.a Skanska, ABB, Rolls Royce, NCC och nu senast chefsjurist på Alfa
Laval i Lund mellan 2006 och 2015. Mikael Wahlgren har haft uppdrag som styrelsesekreterare i Alfa Laval AB
och dess revisionskommitté, styrelseposter i en rad styrelser i Sverige, Indien, Ryssland, Holland och Polen.
Sedan han lämnade Alfa Laval 2015 är han rådgivare åt företag och är för närvarande styrelseordförande i
Nattaro Lab AB. Med sin erfarenhet och omfattande kunskaper främst inom svensk och internationell affärsjuridik samt bolagsledning innebär ett val av Mikael Wahlgren en klar förstärkning av styrelsens kompetens i
dessa avseenden. Mikael Wahlgren innehar indirekt 1 000 aktier i bolaget, samt 5 000 teckningsoptioner.
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INFORMATION OM ARC AROMA PURE-AKTIEN
Arc Aroma Pures aktie är listad på Nasdaq First North Premier. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har
en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.
Bolag som handlas inom First North Premier följer striktare regler vad gäller informationsgivning samt redovisningsprinciper
än de bolag som är listade på First North. Dessa striktare krav överensstämmer i stort med de regler som uppställs på NASDAQ
OMX. Anslutningen innebär att Arc Aroma Pure AB uppfyller de specifika kraven för Nasdaq First North Premier och möjliggör
för ytterligare institutionella ägare att investera i Arc Aroma Pure AB.

Ett eventuellt steg från nuvarande listning på Nasdaq First

Största aktieägare

North Premier, till att gå mot Nasdaq Stockholm Small Cap,

Ägare

skulle vara relativt litet för Arc Aroma Pure, eftersom bolaget

Innehav (%)

Röster (%)
48,33

Pär Henriksson & PL Holding AB

27,4

uppfyller de högt ställda krav som det innebär att vara listad

P-O Rosenqvist via Ironblock AB

4,52

6,24

på Small Cap.

Confidera Syd AB

3,74

5,88

Johan Möllerstöm &
J.O. Mollerstrom Br. Operation AB

2,20

3,77

Martin Hagbyhn & Ductu AB

0,96

3,59

Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB

3,06

1,61

Introduktion 2013-04-03
Kurs 2017-04-28
Kurs 2018-04-30

Antal aktier

46,20 SEK
40,85 SEK

908 000

B-aktier

8 536 027

Totalt

9 444 027

ISIN
Bransch
Certified adviser

58,12

30,58

Totalt

100,00

100,00

2018-09-03

A-aktier

Börsvärde

Övriga

452 841 095 SEK

SE0004977452
Industrivaror och tjänster
Erik Penser Bank (+46 8 463 80 00)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Arc Aroma Pure är ett teknologi bolag inom cleantech och innovatör av den patenterade CEPT-teknologin utvecklad för biologisk
rening och hygienisering av pumpbara substrat och mer effektiv produktion av livsmedelsoljor, biogasproduktion, avloppsrening, vattenbehandling och medtech.
Koncernens verksamhet bedrivs i huvudsak än så länge i koncernens moderbolag. Under året har två svenska dotterbolag
bildats som är vilande under räkenskapsåret. Dessa bolag kommer tillsammans med ett befintligt dotterbolag verka som
koncernens försäljningsbolag. Ett dotterbolag har även under året bildats i Kina.

Resultat
Flerårsjämförelse
Koncern
(SEK)

2017/2018

2016/2017

2015/2016

820 000

1 560 004

661 343

EBITDA

12 642 321

9 765 190

4 516 945

Resultat efter finansiella poster

11 543 608

8 311 148

-6 542 071

Balansomslutning

70 989 115

45 908 571

25 582 782

86,74

82,02

70,30

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

820 000

1 464 077

491 839

5 056 972

372 821
-2 127 495

Nettoomsättning

Soliditet (%)

Moderbolag
(SEK)
Nettoomsättning
EBITDA

-12 581 958

-8 816 732

-7 473 910

-182 323

Resultat efter finansiella poster

-13 759 649

11 933 821

-9 295 423

-1 578 039

-3 745 001

Balansomslutning

51 834 584

44 449 228

20 736 228

27 680 745

12 641 230

81,46

81,56

65,89

78,96

55,20

Soliditet (%)

Definitioner:
EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar
Soliditet (%) = Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Koncernens totalresultat för räkenskapsåret uppgick till 3 933 TSEK ( 8 311 TSEK). I årets totalresultat redovisas en positiv
resultateffekt på 18 043 TSEK som avser innehavet i Optifreeze som under året omklassificerats från innehav i intressebolag
till Finansiella placeringar. Koncernen har under året aktiverat utvecklingsutgifter på 14 256 TSEK (12 020 TSEK). Den tekniska
plattformen kommer under kommande räkenskapsår att vara klar för kommersialisering och då generera omsättning. Den
omsättning som redovisas i detta räkenskapsår avser i huvudsak försäljning av administrativa tjänster. Styrelsen högsta
prioritet är och har varit att få produkten klar för kommersialisering. Strategin har inneburit höga kostnader för utveckling av
applikationerna och få dessa klara för skarpa order.
I Bokslutskommunikén har redovisats en finansiell intäkt på 2 248 TSEK i samband med en genomförd kvittningsemission. Vid
upprättandet av Årsredovisningen har gjorts en annan tolkning av IFRS, vilket inneburit att denna post istället redovisats mot eget
kapital. En utförligare beskrivning av redovisningen av denna framgår i not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper.
Koncernens resultat per aktie för räkenskapsåret uppgick till 0,44 SEK (0,94 SEK) före utspädning och efter utspädning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kassaflöde

Risker och osäkerhetsfaktorer

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till

Arc Aroma Pures verksamhet medför risker och osäkerhets-

-12 775 TSEK (-10 115 TSEK), och kassaflödet för inves-

faktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan

teringsverksamhet i aktiverade utvecklingsutgifter och

att nå de mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt

övriga anläggningstillgångar belastade kassaflödet med

med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns.

-19 154 TSEK ( 9 432 TSEK). Föregående år belastade

Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker

motsvarande investeringar kassaflödet med -12 847 TSEK.

samt begränsa påverkan av den risk som aktualiseras. För

Avyttring av andelar i Optifreeze under föregående räken-

en utförligare beskrivning av bolagets risker och hantering

skapsår gav ett positivt kassaflöde på 22 280 TSEK.

av dessa hänvisas till not 3.

Under året har en kvittningsemission genomförts som
tillfört kassaflödet 17 512 TSEK. Bolaget har upptagit ett
lån där Arc Aroma Pure AB har rätt att reglera detta i form

Ägarförhållanden

av återbetalning eller genomförande av en kvittningsemis-

De största ägarna är Per Henriksson & PL Holding AB 27,40 %

sion i form av en riktad nyemission. Lånet uppgick per

(vilket utgör 48,33 % av rösterna), Ironblock AB 4,52 %

balansdagen 2018-04-30 till 2 100 TSEK. För såväl den

(vilket utgör 6,24 % av rösterna), Confidera Syd AB 3,74 %

genomförda kvittningsemissionen som det ovan nämnda

(vilket utgör 5,88 % av rösterna), Johan Möllerström &

upptagna lånet har vid upprättandet av Årsredovisningen

J.O. Mollerstrom Br. Operation AB 2,20 % (vilket utgör 3,77 %

en annan tolkning gjorts av IFRS jämfört med rapporte-

av rösterna), Martin Hagbyhn & Ductu AB 0,96 % (vilket

ringen i Bokslutskommunikén. En utförligare beskrivning av

utgör 3,59 % av rösterna) och Staffansgården i Trää AB

redovisningen av detta framgår i not 2 Sammanfattning av

3,06 % (vilket utgör 1,61 % av rösterna).

viktiga redovisningsprinciper.
Bolaget arbetar kontinuerligt med olika finansieringsalternativ för att brygga tiden fram till positivt kassaflöde.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Arc Aroma Pure tecknar aktier i Optifreeze nyemission
motsvarande andel av tidigare innehav.

Utveckling

• Arc Aroma Pure lanserar dynaCEPT globalt genom

Utveckling av nya behandlingskammare och optimering
av behandlingsparametrar för olika substrat pågår kontinuerligt både i labbmiljö och i kontinuerlig drift hos olika
kunder. Vi har utvecklat ett bra bibliotek av kunskap inom
oliveCEPT, bioCEPT och dynaCEPT som säkerställer att
vi snabbt kan hitta rätt parametrar och kammare för olika
kunder. Produktutveckling har lagt mycket fokus på att göra
CEPT användarvänlig, driftsäker och möjlig att producera
till hög kvalitet hos våra tillverkningspartners. De försök
som genomförts i riktig driftsmiljö för oliveCEPT, bioCEPT
och dynaCEPT har i hög grad påverkat utformningen av
CEPT. Då CEPT är IoT enabled så har vi löpande samlat data
från kontinuerlig drift, vilket varit till stor nytta och påverkat
utformningen av CEPT. I samarbete med våra tillverkande
partner har vi också infört ändringar i konstruktionen för att
säkerställa att CEPT och dess delar går att tillverka på ett
sätt som säkerställer en hög kvalitet.

utvalda partners och säljkanaler.
• Arc Aroma Pure tecknar avtal om leverans av en optiCEPTanläggning till kund i Tyskland.
• Arc Aroma Pure startat ett optionsprogram för medarbetare i koncernen, som blir fulltecknat.
• Arc Aroma Pure genomför en riktad kvittningsemission
där ett lån på 17,5 MSEK regleras genom nyemission av
254 400 B-aktier.
• Arc Aroma Pure lanserar en ny grafisk profil.
• Arc Aroma Pure stärker informationsflödet till den finansiella marknaden genom att lansera en ny tjänst med
att publicera Nyhetsbrev som ger en mer djuplodande
information om bolaget, strategier och framsteg.
• Arc Aroma Pure tecknar försäljnings- och distributionsavtal med Symbionova Solutions i Marocko avseende
olive-CEPT-anläggningar.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
• Tre oliveCEPT-anläggningar levereras till Italien för skarp
industriell verifiering.

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets till förfogande stående

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
• Bolaget har efter räkenskapsårets utgång tecknat order
på 9 oliveCEPT®-anläggningar, som kommer att installeras i slutet av 2018. Av dessa tecknade order utgör 3
anläggningar som säljs till kund och 6 anläggningar som

medel.

Till årsstämmans förfogande står:
(SEK)

2017/2018

Balanserat resultat

9 076 005

Överkursfond

19 961 722

Årets resultat

-14 019 649
15 018 078

hyrs ut till kund.
• Arc Aroma Pure inleder en förstudie i samarbete med ett
världsledande bioteknikbolag.
• Utvärdering av bioCEPT® är klar inför global lansering.
• Bolaget har även tecknat ett Memorandum Of Understanding

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:
(SEK)
Balanseras i ny räkning

15 018 078

(MOU) med AGRAWA Plus Holding avseende leverans av 10
bioCEPT®-anläggningar under en två års period.
• Bolaget beviljas CEPT-patent i Kanada.
• Styrelsen har inom ramen för bemyndigande på årsstämman beslutat att genomföra en en kvittningsemission där
ett lån på 13,7 MSEK regleras genom en riktad nyemission

Koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt sammanställningar av eget kapital
med tillhörande noter och tilläggsupplysningar, vilka utgör
en integrerad del av denna årsredovisning.

på 361 900 B-aktier.
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KONCERNEN
Koncernens rapport över totalresultatet
(SEK)

Not

2017-05-01 – 2018-04-30

2016-05-01 – 2017-04-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

6

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

7

820 000

1 560 004

14 256 373

12 019 761

181 385

152 882

Rörelsens kostnader
-14 644 388

-13 389 911

Övriga externa kostnader

Råvaror och förnödenheter
6

-7 600 758

-5 889 371

Personalkostnader

10

-6 029 805

-3 945 122

15, 16, 17

-1 174 862

-1 450 557

19

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Resultat från andel i intresseföretag

25 659 514

19 256 947

Summa rörelsens kostnader

-3 790 299

-5 418 014

Rörelseresultat

11 467 459

8 314 633

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter

11

84 017

2 064

Finansiella kostnader

12

-7 868

-5 549

76 149

-3 485

11 543 608

8 311 148

-

-

11 543 608

8 311 148

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt

13

ÅRETS RESULTAT

Övrigt totalresultat
POSTER SOM KAN OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter

6 242

-

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas

-7 616 551

-

Övrigt totalresultat

-7 610 309

-

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

3 933 299

8 311 148

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

3 933 299

8 311 148

Genomsnittl. antal aktier före och efter utspädning

14

8 865 364

8 827 727

Resultat per aktie före och efter utspädning (sek)

14

0,44

0,94
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KONCERNEN
Koncernens rapport över finansiell ställning
(SEK)

Not

2018-04-30

2017-04-30

Balanserade utvecklingsutgifter

15

38 686 944

25 304 067

Övriga immateriella anläggningstillgångar

16

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

2 285 071

1 415 673

40 972 015

26 719 740

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

17

Summa materiella anläggningstillgångar

1 377 725

346 975

1 377 725

346 975

-

1 809 095

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

19

Finansiella placeringar

20

22 548 008

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

22 548 008

1 809 095

Summa anläggningstillgångar

64 897 748

28 875 810

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

21

1 542 628

557 211

1 368 240

-

2 910 868

557 211

22

241 349

143 075

43 461

43 461

23

548 781

1 915 743

Pågående arbeten

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

197 281

288 334

Likvida medel

25

2 149 627

14 084 937

3 180 499

16 475 550

6 091 367

17 032 761

70 989 115

45 908 571

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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KONCERNEN
Koncernens rapport över finansiell ställning
(SEK)

Not

2018-04-30

2017-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

26

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

908 213

882 773

48 737 897

28 776 175

Balanserade medel inklusive årets resultat

11 928 708

7 995 409

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

61 574 818

37 654 357

Långfristiga skulder
Övriga skulder

27, 4

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2 844 831

2 143 677

4

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

226 133

1 827 286

1 384 404

Summa kortfristiga skulder

4 914 297

3 754 214

Summa skulder

9 414 297

8 254 214

70 989 115

45 908 571

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28, 4

1 736
240 444
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KONCERNEN
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

(SEK)
Ingående eget kapital per 2016-05-01

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

833 773

17 466 974

Omräkningsreserv

Verkligt värde
reserv

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Totalt

-315 739

17 985 008

8 311 148

8 311 148

ÅRETS TOTALRESULTAT
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

0

0

8 311 148

8 311 148

Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare:
Nyemission, netto efter emissionskostnader*

49 000

11 309 201

Utgående eget kapital per 2017-04-30

882 773

28 776 175

7 995 409

11 358 201
37 654 357

Ingående eget kapital per 2017-05-01

882 773

28 776 175

7 995 409

37 654 357

11 543 608

11 543 608

ÅRETS TOTALRESULTAT
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

6 242

-7 616 551

Årets totalresultat

6 242

-7 616 551

-7 610 309
11 543 608

3 933 299

Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare:
Kvittningsemission i form av riktad
nyemission

25 440

Teckningsoptioner
Upptagande av lån

17 486 422

17 511 862

375 300

375 300

2 100 000

Utgående eget kapital per 2018-04-30

908 213

48 737 897

2 100 000
6 242

-7 616 551

*) Emissionskostnaderna uppgår till 597 800 SEK

28

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

19 539 017

61 574 818

KONCERNEN
Koncernens rapport över kassaflöden
(SEK)

Not

2017-05-01 – 2018-04-30

2016-05-01 – 2017-04-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

11 467 459

8 314 633

-24 484 653

-17 806 391

76 149

-3 485

-

-

-12 941 045

-9 495 243

-2 353 657

-557 211

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

1 359 741

-719 177

Ökning/minskning kortfristiga skulder

1 160 083

656 442

-12 774 878

-10 115 189

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Erhållna / erlagda finansnetto
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning/minskning varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

15

-15 164 876

-12 802 498

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

17

-1 293 010

-44 711

Försäljning andelar intresseföretag

19

-

22 279 500

-2 695 950

-

-19 153 836

9 432 291

-

11 358 201

17 511 862

-

375 300

-

2 100 000

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19 987 162

11 358 201

Årets kassaflöde

-11 941 552

10 675 303

Likvida medel vid årets början

14 084 937

3 409 634

6 242

-

2 149 627

14 084 937

Investeringar i övriga företag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Emission, netto efter emissionskostnader
Upptagande av lån som kvittats vid riktad nyemission
Optionsteckning
Upptagande av lån

Omräkningsdifferens
Likvida medel vid årets slut
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MODERBOL AGET
Moderbolagets resultaträkning
(SEK)

Not

2017-05-01 – 2018-04-30

2016-05-01 – 2017-04-30

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

7

Summa rörelseintäkter

820 000

1 464 077

14 256 373

12 019 761

181 385

152 882

15 257 758

13 636 720

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

-14 644 388

-13 295 199

Övriga externa kostnader

6

-7 222 993

-5 213 131

Personalkostnader

10

-5 972 336

-3 945 122

-1 174 862

-1 450 556

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-

-

-13 756 820

-10 267 288

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i intresseföretag

19

-

22 206 658

Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

317

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-3 146

-5 549

-2 829

22 201 109

-13 759 649

11 933 821

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag

-260 000

-700 000

Summa bokslutsdispositioner

-260 000

-700 000

-14 019 649

11 233 821

-

-

-14 019 649

11 233 821

2017-05-01 – 2018-04-30

2016-05-01 – 2017-04-30

-14 019 649

11 233 821

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT

Moderbolagets rapport över totalresultatet
(SEK)
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

30

Not

-

-

-14 019 649

11 233 821
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MODERBOL AGET
Moderbolagets balansräkning
(SEK)

Not

2018-04-30

2017-04-30

Balanserade utvecklingsutgifter

15

38 686 944

25 304 067

Övriga immateriella anläggningstillgångar

16

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

2 285 071

1 415 673

40 972 015

26 719 740

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

17

Summa materiella anläggningstillgångar

1 377 725

346 975

1 377 725

346 975

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

739 750

300 000

Finansiella placeringar

20

2 922 122

276 172

3 661 872

526 172

46 011 612

27 592 887

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

21

Pågående arbeten

1 492 341

557 211

1 368 240

-

2 860 581

557 211

241 349

143 075

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

22

Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran

-

351 800

43 461

43 461
1 862 996

Övriga fordringar

23

508 433

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

195 500

288 334

988 743

2 689 666

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

25

-

30 604

Kassa och bank

25

1 973 648

13 578 860

5 822 972

16 856 341

51 834 584

44 449 228

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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MODERBOL AGET
Moderbolagets balansräkning
(SEK)

Not

2018-04-30

2017-04-30

908 213

882 773

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

26

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

20 000

20 000

Fond för utvecklingsutgifter

26 276 134

12 019 761

Summa bundet eget kapital

27 204 347

12 922 534

19 961 722

11 309 201

Fritt eget kapital
Överkursfond

9 076 005

789 356

Årets resultat

Balanserat resultat

-14 019 649

11 233 821

Summa fritt eget kapital

15 018 078

23 332 378

Summa eget kapital

42 222 425

36 254 912

Långfristiga skulder
Övriga skulder

27, 4

Summa långfristiga skulder

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2 818 571

2 110 857

308 200

-

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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28, 4

-

-

183 102

224 256

1 802 286

1 359 203

5 112 159

3 694 316

51 834 584

44 449 228
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MODERBOL AGET
Förändringar av eget kapital i moderbolaget

(SEK)

Aktiekapital

Reservfond

833 773

20 000

Ingående eget kapital per 2016-05-01

Fond för
utvecklingsutgifter

Omföring av föregående års resultat

Överkursfond

Balanserat
kapital

Årets totalresultat

Totalt eget
kapital

17 466 974

4 637 566

-9 295 423

13 662 890

-17 466 974

8 171 551

9 295 423

Årets totalresultat

11 233 821

Årets aktiverade utvecklingsutgifter

12 019 761

11 233 821

-12 019 761

Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare:
Nyemission, netto efter
emissionskostnader*

49 000

Utgående eget kapital per 2017-04-30

882 773

11 309 201
20 000

12 019 761

Omföring av föregående års resultat

11 358 201

11 309 201

789 356

11 233 821

-11 309 201

22 543 022

-11 233 821

Årets totalresultat

-14 019 649

Årets aktiverade utvecklingsutgifter

14 256 373

36 254 912

-14 019 649

-14 256 373

Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare:
Kvittningsemission i form av riktad
nyemission

25 440

Teckningsoptioner
Upptagande av lån

17 486 422

17 511 862

375 300

375 300

2 100 000

Utgående eget kapital per 2018-04-30

908 213

20 000

26 276 134

19 961 722

2 100 000
9 076 005

-14 019 649

42 222 425

*) Emissionskostnaderna uppgår till 597 800 SEK
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MODERBOL AGET
Moderbolagets kassaflödesanalys
(SEK)

Not

2017-05-01 – 2018-04-30

2016-05-01 – 2017-04-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Erhållna finansiella intäkter
Erlagda finansiella kostnader
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

-13 756 820

11 939 370

1 174 862

-20 756 101

-12 581 958

-8 816 731

-2 829

-

-

-5 549

-

-

-12 584 787

-8 822 280

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager

-2 303 370

-557 211

Ökning/minskning av fordringar

1 549 123

-1 475 907

Ökning/minskning av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 309 642

1 120 978

-12 029 392

-9 734 420

-439 750

-

Investeringsverksamheten
Investeringar i koncernföretag
Investeringar i övriga företag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning andelar intresseföretag

17
15, 16
19

-2 695 950

-

-1 293 010

-44 711

-15 164 876

-12 802 498

-

22 279 500

Avyttring/förvärv av kortfristiga placeringar

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-19 593 586

9 432 291

375 300

-

-

11 358 201

17 511 862

-

Finansieringsverksamheten
Optionsteckning
Emission, netto efter emissionskostnader
Upptagande av lån som kvittats vid riktad nyemission
Upptagande av lån

2 100 000

-

-

-620 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19 987 162

10 738 201

Årets kassaflöde

-11 635 816

10 436 072

Likvida medel vid årets början

13 609 464

3 173 392

1 973 648

13 609 464

1 973 648

13 578 860

Lämnat koncernbidrag

Likvida medel vid årets slut
Specifikation likvida medel
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar

34

-

30 604

1 973 648

13 609 464
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NOTER
Not 1
Allmän information
ArcAroma Pure är ett teknologi bolag inom cleantech och

Not 2
Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper

innovatör av den patenterade CEPT-teknologin utvecklad

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när

för biologisk rening och hygienisering av pumpbara substrat

denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa

och mer effektiv produktion av livsmedelsoljor, biogaspro-

principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade

duktion, avloppsrening, vattenbehandling och medtech.

år, om inte annat anges.

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med

Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens

säte i Lund.

såvida inte annat anges. De skillnader som finns förtecknas

Adressen till huvudkontoret är Skiffervägen 12, 224 78

i slutet av denna not.

Lund. Moderföretaget är sedan 2016-04-14 noterat på

Arc Aroma har ingått ett låneavtal med en motpart där

Nasdaq First North Premier.

Arc Aroma har möjlighet att välja att antingen kontant
återbetala lånet eller att reglera lånet genom att göra en
kvittningsemission. Vid en kvittningsemission motsvarar
emissionen den kurs som förelåg vid upptagandet av lånet
med en rabatt om ca 6%. Lånet redovisas direkt mot eget
kapital enligt IAS 32 eftersom Arc Aroma har rätt att välja att
reglera lånet i dess helhet genom att emittera ett fastställt
antal aktier.
Ändrad tolkning av IFRS
En ändrad tolkning av IFRS har inneburit att ett belopp på
2 248 TSEK som uppstått i samband med en under året
genomförd kvittningsemission i Årsredovisningen redovisas
direkt mot Eget kapital. I Bokslutskommunikén hade denna
post redovisats som en Finansiell intäkt i Resultaträkningen.
En annan förändring kopplad till tolkningen av IFRS är
ett belopp på 2 100 TSEK som i Bokslutskommunikén
redovisades som ett lån under övriga skulder. Beloppet
ingår i den kvittningsemission på 13 738 TSEK som
beslutades av styrelsen den 21 augusti och är omnämnd i
Förvaltningsberättelsen under rubriken Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut samt i not 32 Händelser efter
balansdagen. Efter räkenskapsårets utgång har likviditeten
tillförts med de resterande 11 638 TSEK som ingår i sistnämnda kvittningsemission, där bolaget har valmöjlighten
att antingen återbetala lånet eller genomföra en kvittningsemission i form av en riktad nyemission. Som nämnts ovan
så beslutade styrelsen att reglera beloppet i form av en
kvittningsemission. Det utestående beloppet på 2 100 TSEK
har per balansdagen 2018-04-30 i Årsredovisningen enligt
den ändrade tolkningen av IFRS redovisats som Eget kapital.
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NOTER
GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Aroma Pure har dock valt att även under IFRS 9 redovisa

Koncernredovisningen för Arc Aroma Pure har upprättats i

värdeförändringarna i övrigt totalresultat.

enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner, samt International
Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits
av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden
förutom vissa finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via resultatet eller finansiella tillgångar som kan säljas.

• IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, behandlar hur
redovisningen av intäkter ska ske. En intäkt ska enligt
IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontrollen över den
försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda
och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Standarden
innebär även en utökad upplysningsskyldighet. IFRS 15
träder i kraft den 1 januari 2018. Övergången till IFRS 15

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS

kommer inte att få någon väsentlig påverkan på hur Arc

kräver användning av en del viktiga uppskattningar för

Aroma Pure redovisar intäkter från befintliga avtal.

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse
för koncernredovisningen är i huvudsak balansposten
balanserade utvecklingsutgifter. För ytterligare information
se Not 15 och 16.

• IFRS 16”Leases”, är en ny leasingstandard som kommer
att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar
IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar
och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några
undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod
och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen

Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt

Ingen av de standarder som ska tillämpas av koncernen

att vara oförändrad. Standarden, som är tillämplig för

för första gången för räkenskapsår som börjar 1 maj 2017

räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare,

har haft eller beräknas få någon påverkan på koncernens

har antagits av EU i oktober 2017. Förtidstillämpning är

redovisningsprinciper eller upplysningar.

tillåten förutsatt att även IFRS 15 tillämpas. Koncernen

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats
av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för
räkenskapsår som börjar efter den 1 maj 2018 och har inte
tillämpats vid upprättandet av denna årsredovisning. De nya
standarder och tolkningar som kan komma få påverkan på
koncernens finansiella rapporter beskrivs nedan.
• IFRS 9 Från och med den 1 maj 2018 kommer Arc Aroma
Pure att tillämpa de nya standarderna IFRS 9 Finansiella
instrument . IFRS 9 innehåller en ny modell för nedskrivning av finansiella fordringar samt förändrade principer

har ännu inte i detalj utvärderat effekterna av IFRS 16 men
bedömer att de lokaler som koncernen hyr kommer att
redovisas som tillgång i balansräkningen. Nuvärdet av
framtida hyresutgifter kommer att redovisas som skuld.
Några av åtagandena kan omfattas av undantaget för
kortsiktiga och lågt värderade leasingavtal. Den ändrade
redovisningsprincipen kommer främst att påverka bolagets soliditet. Koncernen har inte för avsikt att använda sig
av möjligheten till förtidstillämpning.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

för klassificering av finansiella tillgångar. Arc Aroma Pure
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har historiskt haft mycket små kreditförluster, varför de

PRINCIPER FÖR KONCERNREDOVISNING

förändrade principerna för nedskrivningsprövning i IFRS

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har

9 inte kommer att leda till någon effekt i samband med

bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett

övergången till IFRS 9. De förändrade principerna för

företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig

klassificering av finansiella tillgångar rör framförallt kon-

avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet

cernens redovisning av aktieinnhavet i Optifreeze. Enligt

att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.

nuvarande redovisningsprinciper (IAS39) redovisas för-

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och

ändringar i värdet av detta innehav i övrigt totalresultat.

med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till

Under IFRS 9 kan värdeförändringarna redovisas antingen

koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från

i resultaträkningen eller över övrigt totalresultat. Arc

och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
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NOTER
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de
tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget
till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt
uppkommen vinst eller förlust till följd av omvärderingen
redovisas i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska
överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en

PRINCIPER FÖR TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika
enheterna i koncernen är värderade i den valuta som
används i den ekonomiska miljö där respektive företag
huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är koncernens rapportvaluta.

tillgång eller skuld redovisas antingen i resultaträkningen

Transaktioner och balansposter

eller i övrigt totalresultat.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funk-

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

tionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära

Transaktioner med innehavare utan bestämmande infly-

tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens

tande som inte leder till förlust av kontroll redovisas som

kurs, redovisas i resultaträkningen.

eget kapitaltransaktioner - det vill säga som transaktioner
med ägarna i deras roll som ägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden
mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den
faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på
dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och
likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och
-förluster redovisas i posten övriga intäkter respektive
övriga rörelsekostnader.

förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande

Koncernföretag

inflytande redovisas också i eget kapital.

Arc Aroma Pure har ett koncernföretag i Kina som rapporterar i CNY. Övriga koncernföretag har samma rapportvaluta

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett bety-

som moderföretaget.

dande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller

Utländska verksamheters finansiella rapporter

för aktieinnehav som omfattar mellan 20-50% av rösterna.

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas

Innehav i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsme-

från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncer-

toden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas

nens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valuta-

investeringen inledningsvis till anskaffningsvärdet och det

kurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i

redovisade värdet ökas eller minskas därefter med beaktande

en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor, till en

av koncernens andel av intressebolagets vinst eller förlust

genomsnittskurs som utgör en approximation av de valuta-

efter förvärvstidpunkten. Koncernens andel av resultatet

kurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt.

som uppkommit efter förvärvet redovisas i resultaträkningen.

Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det

av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och

finns objektiva bevis att nedskrivningsbehov föreligger. Om

ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd

så är fallet, beräknar koncernen nedskrivningsbeloppet som

omräkningsreserv.

skillnaden mellan intresseföretagets återvinningsvärde och
det redovisade värdet och redovisar beloppet i ”Resultatandel
i intresseföretag”. Koncernen innehade under jämförelseåret
och delar av räkenskapsåret ett intressebolag (Optifreeze),
vilket konsolideras enligt ovan nämnd metod. Efter avyttring
av delar av innehavet innehar koncernen inte längre betydande

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

inflytande över bolaget och innehavet har därför klassificertas
om och redovisas som en finansiell tillgång ( Se vidare beskrivning under avsnittet ”Finansiella tillgångar” nedan).
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NOTER
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utvecklingsutgifter
Balanserade utvecklingsutgifter avser utveckling av
CEPT®–plattformen, en teknik för att effektivisera produktionen av bl.a. biogas och minska utsläppen av växthusgaser.
Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling
och testning av identifierbara och unika tillgångar som
kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de
framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med
tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt
sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från

kan användas eller säljas,
• Företagets avsikt är att färdigställa för användande eller
försäljning av tillgången,

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

• Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången,
• Det kan visas hur tillgången genererar sannolika framtida
ekonomiska fördelar,

Inventarier, verktyg och installationer – 5 år
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas
vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En

• Det finns adekvata, ekonomiska och andra resurser för att
fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången,
• De utgifter som är hänförliga till tillgången under dess
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade

Utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kost-

värdet och redovisas netto i övriga rörelseintäkter respek-

nadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare

tive övriga rörelsekostnader.

kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny veten-

NEDSKRIVNING AV ICKE FINANSIELLA TILLGÅNGAR

skaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på vär-

uppkommer.

denedgång närhelst händelser eller förändringar i förhål-

Direkt hänförbara utgifter som balanseras omfattar utgifter
för framtagande och utveckling av testanläggningar samt
en skälig andel av utgifter för anställda i anslutning till detta.
Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av under sin
bedömda nyttjandeperiod, vilket i samtliga fall är 5 år.

återvinningsbart. För tillgångar som ännu inte är färdiga för
användning (t ex ej färdigställda balanserade utvecklingsutgifter) sker nedskrivningsprövning minst en gång per år.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.

Nyttjandeperiod påbörjas när kommersialisering sker av

Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga

respektive CEPT-applikation. Kommersialiseringen sker så

värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjan-

fort tillgången är färdig att tas i bruk.

devärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas

Nedlagda balanserade utvecklingsutgifter till och med
2014-04-30 har skrivits av under 5 år. För nedlagda balanserade utvecklingsutgifter från och med 2014-05-01 och till
och med 2018-04-30 har ännu inga avskrivningar gjorts.
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landen indikerar att det redovisade värdet kanske inte är

tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt
oberoende kassaflöden (kassa-genererande enheter).
För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.
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NOTER
FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Tillämpningen av effektivräntemetoden innebär att ford-

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande

ringar som är räntefria eller löper med ränta som avviker

kategorier: ”Lånefordringar och kundfordringar” samt

från marknadsränta och har en löptid överstigande 12

”Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via

månader redovisas till diskonterat nuvärde och tidvärde-

resultaträkningen” Klassificeringen är beroende av för vilket

förändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen

För fordringar med löptider understigande 12 månader

fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid

bedöms diskonteringsvärdet vara oväsentligt.

det första redovisningstillfället.

Kvittning

Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas redovisas

ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en

koncernens innehav av aktier i det noterade bolaget

legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att

Optifreeze AB. Aktierna värderas löpande till verkligt

reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt reali-

värde med peridens värdeförändringar redovisade i övrigt

sera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten

totalresultat och de ackumulerade värdeförändringarna

får inte vara beroende av framtida händelser och den måste

i en särskild komponent av eget kapital, dock ej sådana

vara rättsligt bindande för företaget och motparten både i

värdeförändringar som beror på nedskrivningar samt utdel-

den normala affärsverksamheten och i fall av betalningsin-

ningsintäkter som redovisas i årets resultat.

ställelse, insolvens eller konkurs.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad.
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs i
huvudsak av kundfordringar, övriga fordringar, upplupna
intäkter och Likvida medel.

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella
tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast
om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till
följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att

Redovisning och värdering

tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”)

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas

och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på

på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att

de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella

köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas

tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan

första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader,

uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till
verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas
första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens
redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida
kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte
har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när

ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde

rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut

skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncer-

eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla

nens resultaträkning.

risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till
verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas
efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

VARULAGER
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs
med användningen av först in, först ut-metoden (FIFU).
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NOTER
KUNDFORDRINGAR

till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad

Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för

mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader)

sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksam-

och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträk-

heten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare

ningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av

(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre),

effektivräntemetoden.

klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de
upp som anläggningstillgångar.

AVSÄTTNINGAR

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde

En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotid-

och därefter till upplupet anskaffningsvärde med til�-

punkt eller belopp. En avsättning redovisas när koncernen

lämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell

har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av

reservering för värdeminskning.

en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde
av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel definieras som, förutom kassa och bank, även

utgången av räkenskapsåret finns inga avsättningar.

de kortfristiga placeringar vilka lätt kan omvandlas till ett
känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för en

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT

obetydlig risk för värdefluktuationer. Arc Aroma Pure klas-

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt.

sificerar för redovisade räkenskapsår innehav i räntefonder

Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser

som likvida medel.

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

AKTIEKAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget
kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts
i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga

LEVERANTÖRSSKULDER

skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller

lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas

tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten

till skattemyndigheten.

från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som
kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare
(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre).
Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt
värde och därefter till upplupet anskaffnings-värde med
tillämpning av effektivräntemetoden.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den
uppstår till följd av första redovisningen av goodwill.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

UPPLÅNING
Med upplåning i koncernen avses i huvudsak övrig långfristig skuld. Den skuld som redovisas hos koncernen avser ett
villkorslån från Energimyndigheten. Återbetalning ska ske
kopplat till framtida fakturering.
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Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto

olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona

efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter

genom nettobetalningar.
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NOTER
ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

lånefordringar och kundfordringar har gått ner, minskar
koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara

Pensionsförpliktelser
Arc Aroma Pure har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan
enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna

värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som
ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar och
kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv ränta.

juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala

Statliga bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger

alla ersättningar till anställda som hänger samman med

rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor

de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare

som är förknippade med bidragen och bidrag kommer att

perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnaderna

erhållas. Statliga bidrag redovisas systematiskt i resultat-

när de faller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas

räkningen över samma perioder som de kostnader bidragen

som tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning

är avsedda att kompensera för. Bidrag som är hänförliga

eller minskning av framtida betalningar kan komma kon-

till resultatet redovisas som övriga rörelseintäkter. Dessa

cernen tillgodo. En förmånsbestämd pensionsplan är en

bidrag avser lönebidrag.

pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för
förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för den
pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering,
vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder,
tjänstgöringstid och lön.

RÖRELSESEGMENT
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra
sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell

Ersättning vid uppsägning

information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs

Ersättning vid uppsägning utgår när en anställning sagts

vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfat-

upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en

tare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera

anställd accepterat en frivillig avgång i utbyte mot sådana

resurser till rörelsesegmentet. Då verksamheten i koncer-

ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när

nen är organiserad som en sammanhållen verksamhet, med

den bevisligen är förpliktad att säga upp anställd enligt en

likartade risker och möjligheter för de varor och tjänster

detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. Vid

som produceras, utgör hela koncernens verksamhet under

utgången av räkenskapsåret finns inte någon avsättning för

räkenskapsåret ett rörelsesegment.

ersättning vid uppsägning.
LEASING
INTÄKTSREDOVISNING

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits

ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operatio-

eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som

nell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter

erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter, returer och

avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kost-

mervärdesskatt.

nadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på

Koncernen har inga finansiella leasingavtal.

ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska
fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier
har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter
såsom beskrivs nedan.

PERSONALOPTIONER
Koncernen startade under året ett optionsprogram som
möjliggör för medarbetare att förvärva aktier i företaget.

Intäkter från försäljning av tjänster redovisas i den period

Optionerna förvärvades till verkligt värde vilket medför

då tjänsterna utförs samt baserat på antal nedlagda timmar

att det inte finns någon kostnad att redovisa i enlighet med

i den period då tjänsterna utförs.

kraven i IFRS 2.

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

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

41

NOTER
MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföretaget upprättar sin årsredovisning i enlighet med
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer
samt Akutgruppens uttalande. Reglerna i RFR 2 innebär
att moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS/IAS
regler och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen
för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet
mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen
anger vilka undantag som skall göras från IFRS/IAS.
Moderföretaget tillämpar de redovisningsprinciper som
finns angivna för koncernen med undantag av nedanstående.

AKTIER I DOTTERFÖRETAG OCH AKTIER I
INTRESSEFÖRETAG
Innehav i dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt
anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen
redovisas innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag
redovisas som utdelningsintäkter.

REDOVISNING AV KONCERNBIDRAG
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2,
vilket innebär att både lämnade och erhållna koncernbidrag
redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Moderbolaget redovisar samtliga finansiella instrument
med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. Detta innebär att
kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

UPPSTÄLLNINGSFORM FÖR RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNING
Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning
vilket bl.a. innebär en annan indelning av eget kapital.
Av denna anledning redovisar moderbolaget posterna
kortfristiga placeringar samt kassa och bank separat i sin
balansräkning.
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NOTER
Not 3
Finansiell riskhantering

påbörjas inom 2018-2023. Företaget arbetar kontinuerligt
med olika finansieringsalternativ för att brygga tiden fram
till positivt kassaflödet.

Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika
typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets-, och
kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av valuta-,
ränte- och prisrisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst
ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker och dessa ramar utvärderas och
revideras årligen.

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK

Maximal exponering för kreditrisk
(SEK)

2018-04-30

2017-04-30

Koncern
Kundfordringar

241 349

143 075

Valutarisk

Övriga fordringar

548 781

1 915 743

Koncernen har mycket få transaktioner i utländsk valuta

Likvida medel

2 149 627

14 084 937

varför valutarisken är mycket begränsad.

Summa

2 939 757

16 143 755

Ränterisk

Moderbolag

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida

Kundfordringar

241 349

143 075

kassaflöde fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor.

Övriga fordringar

508 433

1 862 996

Koncernen har i nuläget inga räntebärande lån varför ränte-

Kortfristiga placeringar

-

30 604

risken är begränsad.

Kassa och bank

1 973 648

13 578 860

Summa

2 723 430

15 615 535

Prisrisk
Per 2018-04-30 finns ett innehav av andelar i Optifreeze
AB som är börsnoterat. Värdet på innehavet påverkas av

KAPITAL

aktuell börskurs. Vid räkenskapsårets utgång var den

Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa

aktuella börskursen 14,95 och innehavet redovisades

koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att

därmed till 22 548 009 kr. Efter räkenskapsårets utgång har

generar en skälig avkastning till aktieägarna och nytta för

börskursen och därmed värdet på innehavet ökat markant.

övriga intressenter. Koncernens kapital definieras som

Värderingen av innehavet tillhör nivå 1 eftersom bolaget är

koncernens egna kapital. Koncernens nuvarande policy

marknadsnoterat.

är att inte lämna någon utdelning. Först när företaget når

Risker gällande nyckelpersoner
Moderbolagets och dotterbolagens nyckelpersoner innehar
stor kompetens och lång erfarenhet inom koncernens verk-

en långsiktig lönsamhet kommer förslag om utdelning till
aktieägare att kunna ske. Det finns inte några externa krav
på koncernens kapital.

samhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner
kan medföra negativa konsekvenser för Bolagens verksamhet och resultat.
Likviditet- och finansieringsrisk.
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem
med att möta dess åtagande relaterat till koncernens
finansiella skulder. Med finansieringsrisk avses risken att
koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en
rimlig kostnad. Koncernen finansieras med eget kapital och
har,med undantag av ett villkorslån, inte någon finansiell
upplåning. Kortfristiga skulder samt kortfristiga fordringar
för såväl koncern som moderföretag förfaller inom ett år.
Villkorslånet om 4 500 000 kr ska betalas tillbaka med viss
procent av framtida fakturering och betalning förväntas
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NOTER
Not4
Finansiella tillgångar och skulder
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder framgår av
nedanstående tabell. Se även not 3, Finansiell riskhantering.
Lånefordringar och
kundfordringar
SEK

2018-04-30

2017-04-30

Finansiella tillgångar som
kan säljas
2018-04-30

2017-04-30

Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde
2018-04-30

2017-04-30

Övriga skulder, långfristiga

4 500 000

4 500 000

Leverantörsskulder

2 844 831

2 143 677

Koncernen
Kundfordringar

241 349

143 075

Övriga fordringar

548 781

1 915 743

2 149 627

14 084 937

Likvida medel
Finansiella placeringar

22 548 008

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa

2 939 757

16 143 755

Kontrakturella betalningar
(SEK)

2017-04-30

226 133

1 827 286

1 384 404

9 412 561

8 254 214

kategoriseras enligt följande:
Finansiella instrument Nivå 1:

Övriga skulder
4 912 561

3 754 214

500 000

500 000

Amortering senare än 5 år

4 000 000

4 000 000

Summa

9 412 561

8 254 214

Amortering inom 2-5 år

-

240 444

Verkligt värde för finansiella instrument fastställes och
2018-04-30

Koncern

Amortering inom 1 år

22 548 008

-

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på
en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på
balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade
priser en börs, mäklare, industrigrupp, Prissättningstjänst
eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet
tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och

Nettovinst/-förlust för respektive kategori av finansiella
instrument:

armslängds avstånd.

Koncernen har inte några nettovinster/förluster att redovisa

Finansiella instrument Nivå 2:

för de olika finansiella instrumenten.

Verkligt värde för finansiella instrument som inte handlas

Ränteintäkter och räntekostnader ingår respektive rearesultat från kortfristiga placeringar ingår inte som nettovinst-/
förlust utan förtecknas istället enskilt i not 11 och 12.

på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt
marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan
företagsspecifik information används i så liten utsträckning

Verkliga värden

som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för

Redovisade värden bedöms överensstämma med verkliga

verkligt värdevärdering av ett instrument är observerbara

värden. De finansiella instrument vilka koncernen klassifi-

återfinns instrumentet i nivå 2.

cerar som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat avser innehavet i Optifreeze som är
marknadsnoterat och klassificeras i Nivå 1.
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regelbundna förekommande marknadstransaktioner på

I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på
observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda
instrumentet i nivå 3.
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NOTER
Not 5
Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
Arc Aroma Pure ABs finansiella rapporter är upprättade i
enlighet med IFRS. Detta innebär att upprättandet av bokslut
och tillämpning av redovisningsprinciper ofta baseras på
uppskattningar och antaganden som anses rimliga och väl
avvägda vid den tidpunkt då bedömningen görs. Med andra

Not 7
Övriga rörelseintäkter
(SEK)

2017/2018

2016/2017

181 062

152 882

323

-

181 385

152 882

181 062

152 882

Koncern
Erhållna bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa

bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet

Moderbolag

emellertid bli ett annat, och händelser kan inträffa som kan

Erhållna bidrag

kräva en väsentlig justering av det redovisade värdet för den

Övriga rörelseintäkter

berörda tillgången eller skulden. Nedan följer de viktigaste

Summa

323

-

181 385

152 882

områden där bedömningar och antaganden gjorts och som
bedöms ha störst inverkan på de finansiella rapporterna.

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER
Arc Aroma Pure AB undersöker varje år om något det finns
någon indikation för nedskrivningsbehov avseende balansposten Balanserade utvecklingsutgifter, i enlighet med
redovisningsprinciper som beskrivs i Not 2. För balanserade
utvecklingsutgifter som ännu inte är färdigställda sker nedskrivningsprövning årligen. I samband med nedskrivningsprövning görs beräkningar som bygger på bedömningar och
antaganden. Andra bedömningar än de ledningen gjort kan
resultera i ett helt annat resultat och en annan finansiell
ställning. Mer information ges i Not 15 och 16.

Not 6
Inköp och försäljning mot koncernföretag
INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Av den omsättning som redovisas utgör försäljning till en
kund 355 250 kr (1 244 724 kr) i Sverige. Verksamheten
bedrivs huvudsakligen i Sverige och koncernens anläggningstillgångar är även allokerade hit.
Av moderbolagets nettoomsättning avser - (-) koncernföretag. Av moderföretagets kostnader avser - (-) inköp från
koncernföretag.
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NOTER
Not 8
Upplysning om revisorns arvode och
kostnadsersättning
(SEK)

2017/2018

Not 9
Operationell leasing
(SEK)
2016/2017

Leasingkostnad

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Nominella värdet av framtida
leasingavgifter fördelar sig
enligt följande:

28 220

156 270

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

52 600

186 970

9 660

9 800

Skatterådgivning
Andra uppdrag
Summa

Förfaller inom 1 år
Mellan 2-5 år
Senare än 5 år

6 681

-

97 161

353 040

150 000

-

Leasingkostnad
Nominella värdet av framtida
leasingavgifter fördelar sig
enligt följande:

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

10 000

-

Andra uppdrag

35 650

-

Summa

195 650

-

Summa

292 811

353 040

Summa återstående löptider

Förfaller inom 1 år
Mellan 2-5 år

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag

28 220

143 900

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

52 600

186 970

9 660

9 800

Andra uppdrag
Summa

Senare än 5 år
Summa återstående löptider

Moderbolag

Skatterådgivning

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Andra uppdrag

6 681

-

97 161

340 670

150 000

-

10 000

-

35 650

-

Summa

195 650

-

Summa

292 811

340 670

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade
revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att
avge revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget. Med
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses arvode
för olika typer av kvalitetsäkringstjänster. Med övriga
tjänster avses sådant som inte ingår i revisionsuppdrag,
revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
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513 397

590 743

530 083

1 150 948

432 097

-

-

1 741 691

962 181

627 417

513 397

590 743

530 083

1 150 948

432 097

-

-

1 741 691

962 181

Leasingavgifter avser lokalhyra och personbilar

KPMG
Revisionsuppdrag

627 417

Moderbolag

KPMG
Revisionsuppdrag

2016/2017

Koncern

Koncern

Revisionsuppdrag

2017/2018
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NOTER
Not 10
Medelantal anställda, personalkostnader,
pensioner och övrigt
Medelantal anställda koncernen

Könsfördelning inom företagsledningen

2017/2018

2016/2017

Koncern

2017/2018
Koncern

Män

6,9

6,75

Kvinnor

0,8

1

Summa

7,7

7,75

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelseledamöter, suppleanter

2

5

2

7

Övriga ledande
befattningshavare inkl
verkställande direktören

-

2

-

2

2

7

2

9

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelseledamöter, suppleanter

2

3

2

4

Övriga ledande
befattningshavare inkl
verkställande direktören

-

2

-

2

2

5

2

6

Moderbolag
Män

6,9

6,75

Kvinnor

0,8

1

Summa

7,7

7,75

Moderbolag

Löner och andra ersättningar
2017/2018

2016/2017

2016/2017

Koncern
Styrelser och verkställande
direktörer

1 056 000

710 580

Övriga anställda

3 304 775

2 349 930

4 360 775

3 060 510

OPTIONSPROGRAM
Koncernen startade under året ett optionsprogram som
möjliggör för medarbetare att förvärva aktier i företaget.
Priset per teckningsoption var 2,70. Samtliga 170.000

Sociala kostnader:

optioner blev tecknade. Varje option ger rätten att under

Pensionskostnader för styrelser
och verkställande direktörer

106 028

17 832

Pensionskostnader för övriga
anställda

311 592

120 601

1 355 639

884 006

optionerna. Deltagarna har förvärvat optionerna till verkligt

1 773 259

1 022 439

värde. Vid värderingen har en volatilitet om 35% använts.

Övriga sociala avgifter enligt lag
och avtal

optionens teckningsperiod som löper från den 1 mars 2020
till och med den 31 maj 2020 teckna en ny B-aktie i Bolaget.
Black & Scholes-modellen har använts för värdering av

Optionerna har ett lösenpris om 130 kronor.

Moderbolag
Styrelser och verkställande
direktörer

1 056 000

710 580

Övriga anställda

3 304 775

2 349 930

Utestående optioner 2017-05-01

4 360 775

3 060 510

Utställda optioner under året

170 000

Tecknade optioner under året

-170 000

Sociala kostnader:

Utestående optioner 2018-04-30

Pensionskostnader för styrelser
och verkställande direktörer

106 028

17 832

Pensionskostnader för övriga
anställda

311 592

120 601

1 355 639

884 006

1 773 259

1 022 439

Övriga sociala avgifter enligt lag
och avtal

Utställda personaloptioner
0

0

Koncernens pensionsplaner
Samtliga pensionsplaner i koncernen är avgiftsbestämda
och inbetalning av premier sker till SPP.
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NOTER
ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE - KONCERN / MODERBOLAG
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i
enlighet med stämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen och ersättning till
övriga ledande befattningshavare av verkställande direktör.
Verkställande direktör och ledande befattningshavare har
premiebaserade pensionsförsäkringslösningar. Några avtal
om avgångsvederlag finns inte. Verkställande direktören
har rätt till 6 månaders uppsägningstid. Nedan sammanfattas ersättningar och förmåner till styrelse och ledande
befattningshavare.

2017/2018
(SEK)

Grundlön /Styrelsearvode

Övriga ersättningar

Pensionskostnad

Summa

134 400

54 750

-

189 150

Mats Jacobson,
styrelseledamot

67 200

-

-

67 200

Ebba Fåhraeus,
styrelseledamot

67 200

-

-

67 200

Eva Andersson,
styrelseledamot

67 200

-

-

67 200

720 000

-

106 028

826 028

1 056 000

54 750

106 028

1 216 778

Grundlön /Styrelsearvode

Övriga ersättningar

Pensionskostnad

Summa

Mikael Wahlgren,
styrelseordförande

70 617

-

-

70 617

Mats Jacobson,
styrelseledamot

44 500

-

-

44 500

Ebba Fåhraeus,
styrelseledamot

44 500

-

-

44 500

Eva Andersson,
styrelseledamot

44 500

-

-

44 500

Matin Hagbyhn, fd
styrelseledamot

27 800

-

-

27 800

241 305

-

17 832

259 137

Styrelsens ledamöter
Mikael Wahlgren,
styrelseordförande

Verkställande direktören
Johan Möllerström
Summa

2016/2017
(SEK)
Styrelsens ledamöter

Verkställande direktören
Johan Möllerström (jan-april
2017)

48

Martin Linde (maj-sept 2016)

237 358

-

-

237 358

Summa

710 580

-

17 832

728 412

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

NOTER
Not 11
Finansiella intäkter/ Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter
(SEK)

Not 13
Skatt på årets resultat
(SEK)

2017/2018

2016/2017

-

2 064

2016/2017

Aktuell skattekostnad

-

-

Koncern
Skattekostnad

Koncern
Utdelning

2017/2018

317

-

Uppskjuten skatt

-

-

Övriga finansiella intäkter

83 700

-

Summa skattekostnad

-

-

Summa finansiella intäkter

84 017

2 064

3 933 299

8 311 148

317

-

-865 326

-1 828 453

-

-

317

-

-15 150

-6 032

Ränteintäkter

Moderbolag
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Resultat före skatt
Avstämning av effektiv skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
intäkter
Resultat från intresseföretag

(SEK)

2017/2018

2016/2017

Räntekostnader

-7 868

-5 549

Summa finansiella kostnader

-7 868

-5 549

Koncern

-1 675 641

-

Ej värderat skattemässigt underskott

-3 090 349

-2 402 620

-

-

Aktuell skattekostnad

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

Summa skattekostnad

-

-

-14 019 649

11 233 821

3 084 323

-2 471 441

Moderbolag
Skattekostnad

Resultat före skatt
Avstämning av effektiv skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22 %)

Moderbolag
Räntekostnader

-3 146

-5 549

Summa finansiella kostnader

-3 146

-5 549

577
4 236 528

Övriga poster

Summa skattekostnad

Not 12
Finansiella kostnader/ Övriga
räntekostnader och liknande resultatposter

1 373
5 645 093

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader

-15 150

-5 923

Skatteeffekt av ej skattepliktiga
intäkter

-

70

Resultat vid avyttring av aktier i
intresseföretag

-

4 885 465

Övriga poster

-

-

-3 069 173

-2 408 171

-

-

Ej värderat skattemässigt underskott
Summa skattekostnad

Ackumulerade underskott för vilket uppskjuten skattefordran inte redovisas, uppgår för koncernen till
43 465 187 kr (fgår 29 418 147 kr) och för moderbolaget
till 43 283 210 kr (fgår 29 332 424 kr). Av beloppen utgör
9 678 221 kr koncernbidragsspärrade belopp som förfaller
2021-04-30. Övriga belopp löper utan förfallotider.

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

49

NOTER
Not 14
Resultat per aktie

Not 15
Balanserade utvecklingsutgifter

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med ett vägt
genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

(SEK)

2017/2018

2016/2017

Koncern
Vägt antal utestående aktier före
och efter utspädning

8 865 364

8 827 727

3 933 299

8 311 148

0,44

0,94

Före & efter utspädning
Årets resultat
Resultat per aktie

(SEK)

2018-04-30

2017-04-30

Ingående anskaffningsvärde

32 246 218

20 226 457

Investeringar

14 256 373

12 019 761

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

46 502 591

32 246 218

-6 942 151

-5 683 307

-873 496

-1 258 844

-7 815 647

-6 942 151

38 686 944

25 304 067

32 246 218

20 226 457

Koncern

Ingående ackumulerade
avskrivningar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde*
Moderbolag
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar

14 256 373

12 019 761

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

46 502 591

32 246 218

-6 942 151

-5 683 307

Ingående ackumulerade
avskrivningar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde*

-873 496

-1 258 844

-7 815 647

-6 942 151

38 686 944

25 304 067

*Av utgående redovisat värde avser 38 686 944 kr pågående
utvecklingsutgifter. Motsvarande värde 2017-04-30 uppgick till 24 430
571 kr.

Koncernens utvecklingsutgifter är framförallt kopplade till
utvecklingen av generator och behandlingskammare. Dessa
är kärnan i alla koncernens applikationer. Utvecklingsarbetet
beräknas vara klart under nästkommande räkenskapsår.
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NOTER
Not 16
Övriga immateriella anläggningstillgångar
(SEK)

2018-04-30

2017-04-30

Koncern
Ingående anskaffningsvärde

1 452 131

908 503

782 737

3 143 371

2 234 868

-819 195

-740 622

-39 105

-78 573

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-858 300

Utgående redovisat värde

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade
avskrivningar
Avskrivningar

Inköp

604 707

559 996

Investeringar

1 293 010

44 711

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 897 717

604 707

-144 591

-262 261

-113 140

-819 195

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-519 992

-257 731

2 285 071

1 415 673

Utgående redovisat värde

1 377 725

346 976

2 234 868

1 452 131

604 707

559 996

Moderbolag

782 737
2 234 868

-819 195

-740 622

-39 105

-78 573

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-858 300

Utgående redovisat värde

2 285 071

Avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

-257 731

908 503

Ingående ackumulerade
avskrivningar

2017-04-30

Avskrivningar

3 143 371

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2018-04-30

Ingående ackumulerade
avskrivningar

Moderbolag
Ingående anskaffningsvärde

(SEK)
Koncern

2 234 868

Inköp

Not 17
Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar

1 293 010

44 711

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 897 717

604 707

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-257 731

-144 591

Avskrivningar

-262 261

-113 140

-819 195

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-519 992

-257 731

1 415 673

Utgående redovisat värde

1 377 725

346 976

Övriga immateriella anläggningstillgångar avser i huvudsak
patent.
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NOTER
Not 18
Andelar i koncernföretag
2018-04-30

2017-04-30

Ingående redovisat värde

300 000

300 000

Förvärv under året

439 750

-

Utgående redovisat värde

739 750

300 000

Moderbolag

Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag

Land

Säte

Org.nr

Verksamhet

Andel stamaktier
som ägs av
moder-företaget

AAP bioCEPT AB

Sverige

Lund

556429-1309

Försäljning

100%

300 000

AAP oliveCEPT AB

Sverige

Lund

559125-3140

Försäljning

100%

100 000

AAP dynaCEPT AB

Sverige

Lund

559125-3181

Försäljning

100%

100 000

Kina

Shanghai

91310000MA1J26AB78

Försäljning

100%

239 750

Företag

AAP Shanghai Co Ltd
Utgående redovisat värde

739 750

Not 19
Andelar i intressebolag
(SEK)

Not 20
Finansiella placeringar
2018-04-30

2017-04-30

1 809 095

4 831 648

Ingående redovisat värde

-3 778 548

-1 602 410

Omklassificering av innehav

2 695 950

-

Koncern
Ingående redovisat värde
Omklassificering av innehav
Förvärv av andelar
Andel i årets resultat

Bokfört värde
2018-04-30

(SEK)

2018-04-30

2017-04-30

-

-

3 778 548

-

-

-

Koncern

Förvärv av andelar

-726 497

-1 420 143

Resultat i samband med
omklassificering

Resultat i samband med
omklassificering

26 386 011

-

-

-

Värdering av andelar till
marknadskurs

Värdering av andelar till
marknadskurs

-7 616 551

-

-

-

Utgående redovisat värde

22 548 008

-

Utgående redovisat värde

-

1 809 095
Moderbolag

Resultat från andel i intresseföretag
Andel i årets resultat
Resultat i samband med
omklassificering
Resultat från avyttring av andelar
Resultat från andel i
intresseföretag

Ingående redovisat värde
-726 497

-1 420 143

26 386 011

-

-

20 677 090

25 659 514

19 256 947

226 172

299 014

Omklassificering av innehav
Försäljning av andelar
Utgående redovisat värde

Moderbolag
Ingående redovisat värde
Förvärv av andelar
Försäljning av andelar
Omklassificering av innehav
Utgående redovisat värde
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2 695 950

-

-

-72 842

-2 922 122

-

-

226 172
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-

2 922 122

-

-

-

2 922 122

-

NOTER
Not 21
Varulager
(SEK)

Not 23
Övriga fordringar
2018-04-30

2017-04-30

Koncern

2018-04-30

2017-04-30

482 946

1 888 006

65 835

27 737

548 781

1 915 743

471 075

1 837 612

Koncern

Råvaror och förnödenheter

1 542 628

557 211

Pågående arbeten

1 368 240

-

Summa

2 910 868

557 211

1 492 341

557 211

Moderbolag
Råvaror och förnödenheter

(SEK)

Momsfordran
Övriga fordringar
Summa
Moderbolag

Pågående arbeten

1 368 240

-

Summa

2 860 581

557 211

Momsfordran
Övriga fordringar
Summa

37 358

25 384

508 433

1 862 996

Ingen del av de övriga fordringarna var förfallna till betalning per 2018-04-30 respektive 2017-04-30. Beloppen är
upptagna till nominella belopp.

Not 22
Kundfordringar
(SEK)

2018-04-30

2017-04-30

(SEK)

Koncern
Kundfordringar
Kundfordringar
Reserv för osäkra fordringar

Not 24
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

143 075

Hyreskostnader

-

143 075

110 099

143 075

Förfallna 1-30 dagar

-

-

Övriga poster

Förfalllna 30-60 dagar

-

-

Summa

Förfallna 60-90 dagar

-

-

Förfallostruktur
Ej förfallna

2017-04-30

108 286

106 707

Koncern
241 349

241 349

Kundfordringar netto

2018-04-30

Övriga poster
Summa

88 995

181 627

197 281

288 334

108 286

106 707

87 214

181 627

195 500

288 334

Moderbolag

Förfallna över 90 dagar

131 250

-

Kundfordringar netto

241 349

143 075

241 349

143 075

-

-

241 349

143 075

110 099

143 075

Förfallna 1-30 dagar

-

-

Förfalllna 30-60 dagar

-

-

Hyreskostnader

Moderbolag
Kundfordringar
Kundfordringar
Reserv för osäkra fordringar
Kundfordringar netto
Förfallostruktur
Ej förfallna

Förfallna 60-90 dagar

-

-

Förfallna över 90 dagar

131 250

-

Kundfordringar netto

241 349

143 075
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NOTER
Verkligt värde reserv

Not 25
Likvida medel/ Kassa och bank
(SEK)

Verkligtvärdereserven inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar

2018-04-30

2017-04-30

som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från
rapporten över finansiell ställning.

Koncern
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Summa

2 149 627

14 054 333

-

30 604

2 149 627

14 084 937

1 973 648

13 578 860

-

30 604

1 973 648

13 609 464

Utdelning
Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2018.

EGET KAPITAL - MODERBOLAGET

Moderbolag
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Summa

(SEK)

2018-04-30

2017-04-30

12 019 761

-

Fond för utvecklingsarbete
Avser utvecklingsarbete som skett
i bolaget
Ingående balans

Not 26
Övrigt totalresultat / Eget Kapital

Årets aktiverade
utvecklingsutgifter

14 256 373

12 019 761

Utgående redovisat värde

26 276 134

12 019 761

8 827 727

8 337 727

254 400

490 000

Aktiekapital
Förändring av antal aktier:

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Ingående balans

Avser värdeförändring av innehavet i Optifreeze AB .

Nyemission
Emission genom optionsrätt

EGET KAPITAL - KONCERNEN
Aktiekapital
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som

-

-

9 082 127

8 827 727

Varav A-aktier

908 000

908 000

Varav B-aktier

8 174 127

7 919 727

Utgående balans

fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till röst-

Moderbolagets stamaktier har ett kvotvärde på SEK 0,10 per

rätt vid bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier

aktie. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar

har samma rätt till koncernens kvarvarande nettotillgångar.

till en röst.

Övrigt tillskjutet kapital

Bundet eget kapital.

Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.

vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde.

Reservfond

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Reservfond består i sin helhet av belopp som vid emission

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjä-

betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde före räken-

nade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag.

skapsåret 2005 och är bundet eget kapital.

Omräkningsreserv

Överkursfond

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser

Överkursfond består i sin helhet av belopp som vid emis-

som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från

sion betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde efter

utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella

räkenskapsåret 2005 samt under räkenskapsåret inbetalda

rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens

teckningsoptioner och utgör fritt eget kapital.

finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Balanserat resultat
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en
eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med
överkursfond och årets resultat summa fritt eget kapital.
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NOTER
Not 27
Långfristiga skulder

Not 31
Poster som inte är kassaflödespåverkande

(SEK)

2018-04-30

2017-04-30

Koncern

2017/2018

2016/2017

Koncern

Övriga skulder

Avskrivningar

Amortering inom 1 år

-

-

500 000

500 000

Amortering senare än 5 år

4 000 000

4 000 000

Summa

4 500 000

4 500 000

Amortering inom 2-5 år

1 174 862

1 450 557

Resultat från andel i
intresseföretag

-25 659 515

-19 256 947

Summa

-24 484 653

-17 806 390

1 174 862

1 450 557

Moderbolag
Avskrivningar

Moderbolag

Resultat från andel i
intresseföretag

Övriga skulder
Amortering inom 1 år

-

Amortering inom 2-5 år

-

500 000

500 000

Amortering senare än 5 år

4 000 000

4 000 000

Summa

4 500 000

4 500 000

Not 28
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
(SEK)

(SEK)

Summa

-

-22 206 658

1 174 862

-20 756 101

Not 32
Händelser efter balansdagen
• Bolaget har efter räkenskapsårets utgång tecknat order
2018-04-30

2017-04-30

på 9 oliveCEPT®-anläggningar, som kommer att installeras i slutet av 2018. Av dessa tecknade order utgör 3

Koncern
Upplupna semesterlöner

425 722

269 641

Upplupna sociala avgifter

168 957

84 452

Övriga poster

1 232 607

1 030 311

Summa

1 827 286

1 384 404

Upplupna semesterlöner

425 722

269 641

Upplupna sociala avgifter

168 957

84 452

Övriga poster

1 207 607

1 005 111

Summa

1 802 286

1 359 204

anläggningar som säljs till kund och 6 anläggningar som
hyrs ut till kund.
• Arc Aroma Pure inleder en förstudie i samarbete med ett
världsledande bioteknikbolag.
• Utvärdering av bioCEPT® är klar inför global lansering.

Moderbolag

Övriga poster avser i huvudsak upplupna konsultarvoden.

• Bolaget har även tecknat ett Memorandum Of
Understanding (MOU) med AGRAWA Plus Holding avseende leverans av 10 bioCEPT®-anläggningar under en två
års period.
• Bolaget beviljas CEPT-patent i Kanada.
• Styrelsen har inom ramen för bemyndigande på årsstämman beslutat att genomföra en kvittningsemission där ett

Not 29
Ställda säkerheter

lån på 13,7 MSEK regleras genom en riktad nyemission på
361 900 B-aktier.

För redovisade räkenskapsår finns inga ställda säkerheter.

Not 30
Eventualförpliktelser
För redovisade räkenskapsår finns inga eventualförpliktelser.
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NOTER
Not 33
Transaktioner med närstående
Köp- och försäljningstransaktioner med närstående parter
sker på marknadsmässiga villkor.

Följande transaktioner har skett
med närstående:
Försäljning av tjänster till närstående
(SEK)

Inköp av tjänster hos närstående

2017/2018

2016/2017

2017/2018

2016/2017

-

-

2 230 149

2 721 461

Koncernen
Närståenderelation
PL Holding AB
Nyckelpersoner

-

-

1 454 474

2 122 021

Summa

-

-

3 684 623

4 843 482

-

-

2 230 149

2 721 461

Moderbolaget
Närståenderelation
PL Holding AB
Nyckelpersoner

-

-

1 454 474

1 622 449

Summa

-

-

3 684 623

4 343 910

Fordringar hos närstående
(SEK)

Skulder till närstående

2018-04-30

2017-04-30

2018-04-30

2017-04-30

-

-

368 550

308 633

Koncernen
Närståenderelation
PL Holding AB
Nyckelpersoner

-

-

293 085

33 630

Summa

-

-

661 635

342 263

Moderbolaget
Närståenderelation
PL Holding AB

-

-

368 550

308 633

Nyckelpersoner

-

-

293 085

-

Summa

-

-

661 635

308 633

Ersättning till styrelse, verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare framgår av Not 10.
Nyckelpersoner inom Arc Pure Aroma AB är bolagets
styrelseledamöter. Inköp från nyckelpersonerna avser konsulttjänster inom ledning, teknik, sälj och marknadsföring.
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NOTER
Not 34
Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets till förfogande stående
medel.

Till årsstämmans förfogande står:
(SEK)
Balanserat resultat

2017/2018
9 076 005

Överkursfond

19 961 722

Årets resultat

-14 019 649
15 018 078

Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinsmedel och fria fonder disponeras enligt följande:
SEK
Balanseras i ny räkning

15 018 078
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ST YRELSEN OCH VERSTÄLL ANDE
DIREKTÖREN FÖR ARC AROMA PURE AB
Organisationsnummer: 556586 – 1985
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas Årsstämman 2018-10-16 för fastställelse.
Lund den 20 september 2018

JOHAN MÖLLERSTRÖM

PER-OLA ROSENQVIST

MIKAEL WAHLGREN

Verkställande direktör

Styrelseledamot

Ordförande i styrelsen

MATS JACOBSON

EBBA FÅHRAEUS

EVA ANDERSSON

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 september 2018
KPMG AB

DAVID OLOW
Auktoriserad revisor

58

ARC AROMA PURE AB Org Nr 556586-1985 Årsredovisning 2017-2018

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Arc Aroma Pure AB (publ) för räkenskapsåret
2017-05-01—2018-04-30. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 22-58 i detta dokument.

upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats

och koncernredovisning som inte innehåller några väsent-

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter

väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets

eller på fel.

finansiella ställning per den 30 april 2018 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 30 april 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av
EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för 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.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

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 fel, och att lämna

GRUND FÖR UTTALANDEN

en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet

sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas

krav.

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

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

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:

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga

för räkenskapsåret 2016-05-01—2017-04-30 har utförts av

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-

en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad

ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

den 15 september 2017 med omodifierade uttalanden i

fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
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tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för

för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-

våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

sionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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.

• 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 effekti-

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

viteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Arc Aroma Pure
AB (publ) för räkenskapsåret 2017-05-01—2018-04-30

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören 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

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.

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig

GRUND FÖR UTTALANDEN

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och

faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,

koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernre-

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

dovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra

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

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 för enheterna
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar

60

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
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annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållan-

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation

den som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till

bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi

på ett betryggande sätt.

granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Lund den 20 september 2018

att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
KPMG AB

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

David Olow
Auktoriserad revisor

direktören 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,
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Arc Aroma Pure AB
Skiffervägen 12
224 78 Lund
Sweden

+46 46 -271 83 80
info@arcaroma.com
www.arcaroma.com
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A pure and efficient world through
cutting edge cleantech solutions.

info@arcaroma.com | www.arcaroma.com

