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Affärsidé
Bolaget skall bedriva operativ verksamhet
inom Leisure branschen med fokus i första 
hand på Hotell och Restauranger.
Verksamheterna skall bedrivas under egna 
varumärken eller som värd för  andra kända 
och etablerade varumärken. Etableringar och 
närvaro skall i första hand ske i norra Europa 
och i andra hand på framstående nav och
orter med stort inflöde av skandinaviska
gäster, där ett bedömt utrymme finns för
våra koncept.

Övergripande mål
Bolaget skall växa till en koncern med en
omsättning om 1 500 Mkr.

Mål
• Uppnå en EBT på 6 %.
• Uppnå lägst 20 % avkastning på sysselsatt
 kapital (Working Capital).
• Uppnå en tydlig diverifiering av de olika
 varumärkena och affärsområdena.
• Skapa en modern grupp med fokus på
 gästen/kunden samt vara ett bra företag i
 samhället.

Strategier
• Multibranding - och destinationsstrategi 
 som huvudstrategier.
• Fokusera på operativ verksamhet.
• Skapa affärsområdena med tydliga planer
 för tillväxt och utveckling.
• Implementera “the art of hotel living” i
 alla kategorier av hotell.
• Sätta kvalitet och gästfokus i främsta linje
 oavsett varumärke.
• Följa samhällets trender både lokalt och  
 internationellt.
• Skapa en decentraliserad operativ
 organisation med skalfördelar. 



VD har ordet
Det gångna året blev absolut inte som vi hade tänkt oss och 
detta beroende på två eller kanske tre faktorer. Främst var 
skälet att luften gick ur marknaden sista kvartalet och därmed 
startades en prispress i branschen.  Med de framgångar vi haft 
de senaste åren blev vi lite tagna på sängen och avvaktade för 
länge med att sätta in adekvata åtgärder. Sättningen har även 
fortsatt in på Q1 2019 och vi har tyvärr inte reagerat i tid på 
detta och balanserat våra kostnader.

Den tredje faktorn i detta är att branschen som helhet är alltid 
positiv, vilket i sig är en bra egenskap, och det gör att man hela 
tiden utgår ifrån att det löser sig. Utifrån ett managementper-
spektiv måste man hela tiden vara beredd på att göra justerin-
gar i sina kostnader om inte intäkterna kommer som planerat. 
Denna gång var vi inte fullt beredda såsom vi borde varit.
Denna gång fick, med det stora utbud som snart finns i alla 
våra städer, främst de stora snabbt lite kalla fötter och startade 
söka volymer genom prissänkningar som givetvis i förlängnin-
gen drabbade Ligula också.

Året har också präglats av att vi investerat mycket i våra an-
läggningar och några av våra viktigaste anläggningar hade lite 
mycket kapacitet stängd för renovering längre tid än planerat. 
Även detta slog igenom kraftigt på sista raden. Nu är detta ett 
övergående problem eftersom vi rustar för framtiden.

Moderbolaget i Ligula Hospitality Group vars roll är att svara 
för visioner, mål, koncept, värderingar, kontroll och andra 
liknande funktioner har under året genomfört en rad strategis-
ka förändringar som också skall bära frukt framöver. Vi bytte 
bland annat bokningsmotor med den positiva möjlighet det 
innebär. Under slutet av året bytte vi också hotellboknings-
system för hela gruppen och det har också haft sin påverkan på 
2018 men även detta är en insats för framtiden.

Våra nya hotell i Köpenhamn har vi också på ett bra sätt lyck-
ats inkorporera i våra koncept och vi har under 2018 haft fyra 
mycket bra hotell med fantastiska lägen i Köpenhamn. Hotel 
Richmond har genomgått en totalrenovering som också kom-
mer att fortsätta in under 2019. Mercur och Star får också 
investeringar i sitt koncept medan vi på Copenhagen Plaza gör 
större insatser för att behålla den unika position som hotellet 
har i Köpenhamn.

Good Morning hotellet i Göteborg tvingades vi stänga till 
följd av de investeringar som sker i regionen i samband med 
Västlänken och där föll en viktig komponent av det konceptet 
bort med den närvaro vi tappade. Hotellet som i verkligheten 
var en pråm med mycket bra läge har vi nu tills vidare flyt-
tat till Sundsvall. Tanken är givetvis att komma tillbaka till 
Göteborg.

Under året har vi fått mycket förfrågningar på hotell på nästan 
alla orter i landet, men som jag skrivit tidigare är vi lite åter-
hållsamma med expansion på den svenska marknaden. Detta 
främst beroende på den enorma utbyggnad som just nu sker 
generellt. För närvarande bygger vi två hotell, ett ProfilHotel 

i Halmstad och ett Motel L i Lund. Sedan har vi mycket för-
frågningar under diskussion där vi främst fokuserar på orter 
där vi inte finns samt att utöka våra befintliga hotell med flera 
rum.

Motel L fortsätter att håva in utmärkelser och under det gång-
na året gjorde hotels.com en undersökning bland sina gäster 
och kom fram till att båda våra hotell var bland Stockholms 
fem bästa hotell enligt deras gäster.

Under året har vi också gjort ett intåg på den tyska marknaden 
med främst vårt varumärke Good Morning Hotels. Genom 
ett fastighetsförvärv av en av våra partners på fastighetsidan 
fick vi möjligheten att ta över 7 hotell på lite olika orter i Tysk-
land. Dessa är nu ”rebrandade” till sex Good Morning och 
ett Collection by Ligula. Tyskland är Europas starkaste hotell-
marknad och det är för oss självklart att vara närvarande där. 
Det gör också att vi på sikt sprider den totala risken i gruppen.

Expansion är fortsatt en viktig strategi för Ligula men också 
den befintliga verksamheten är lika viktig att utveckla. Vi har 
därför lagt ett ambitiöst program med vårt grundkoncept 

”The Art of Hotel Living” som bas för våra hotell. Det innebär 
fortsatt stora investeringar de närmaste åren tillsammans med 
våra fastighetsägare. Oavsett om det är ett Limited Service 
Hotel eller ett Full Service så är det viktigt att kvalitén öve-
rensstämmer med våra kunders och gästers förväntningar. Ett 
område som vi nu fördjupat är vårt F/B utbud där vi utvecklat 
våra koncept och utökat flera av våra hotell med tidsanpas-
sade koncept. Särskilt stolta är vi över vårt Angelini koncept 
och vårt La Gare som bägge visat sig framgångsrika och passar 
våra gäster. Att leverera ett bra ”value for money” utbud har 
varit kärnan i dessa koncept. Stärkt av detta bygger vi nu flera 
sådana på våra hotell.

Tittar vi framåt så ser vi 2019 som ett mellanår där vi kommer 
att fortsätta stärka våra hotell för framtiden och förfina vårt 
utbud. Även detta år kommer att präglas av stora investeringar 
och därmed stängda rum. Även de tyska hotellen behöver stär-
kas för att bättre svara upp mot våra koncept och med detta 
är vi i full planering.

Ligula som grupp står fortsatt starkt och det är en god känsla 
att veta att vi kan fokusera på att bygga vidare på våra strat-
egier och stärka våra varumärken. Vi tycker vi kommit långt 
på ganska kort tid men vi slår oss inte på något sätt till ro. Vi 
vill att hela intressentgruppen skall känna att vi är den rätta 
partnern oavsett om det gäller att bo eller äta hos oss, arbeta 
hos oss eller om det är miljön eller andra viktiga samhälls-
frågor som är i fokus. Vi är en del av de samhällen där vi är 
lokaliserade och engagerar oss också därefter.

Så även om 2018 inte riktigt blev vad vi förväntat oss, och 
detta främst beroende på egna felbedömningar, vill jag tacka 
alla våra gäster, medarbetare och samarbetspartners och andra 
intressenter för det gångna året. De kommande åren blir fort-
satt spännande för oss alla.

Ett stort tack!

Göteborg i juni 2019

Uwe Löffler
VD/CEO  
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Ligula Hospitality Group AB
(organisationsnummer 556792-6497)

2018-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Ligula Hospitality Group AB får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,  KSEK.

Verksamheten
Ligula Hospitality Group AB (Ligula) är helägt dotterbolag 
till koncernmoderbolaget Tastsinn AB, org nr 556508-6161, 
som i sin tur ägs till 100 % av Uwe Löffler. Verksamheten vid 
Ligula inriktas på att äga, förvalta och utveckla varumärken 
och koncept inom hotell- och restaurangnäringen i Sverige 
och internationellt. Inom Ligula ryms övergripande strategis-
ka och operativa ledningsfunktioner för de verksamheter som 
driftsmässigt verkar i underliggande driftsbolag. Bolaget skall 
genom att tillföra professionellt management och utvecklings-
resurser förädla dessa varumärken liksom förvalta, skapa och 
förädla ytterligare varumärken inom branschen. Sedan den 
renodlade restaurang- och festvåningsverksamheten inom 
koncernen avyttrades under 2015 har en ökad fokusering 
ägt rum på hotellverksamhet inom olika marknadssegment i 
Sverige och internationellt och en utvecklad satsning på res-
tauranger och barer verksamma inom ramen för hotelldriften. 
Detta är en medveten satsning, med en stark ambition att yt-
terligare förstärkas under de närmast kommande åren. 

Ligula deltar regelbundet i förhandlingar och anbudsgivning 
av hotellprojekt som bedöms vara intressanta och lämpliga 
investerings- och utvecklingsprojekt strategiskt, operativt och/
eller finansiellt. Bolaget äger de rörelsedrivande dotterbolagen 
Profilrestauranger AB, ProfilEvents AB, Parcere AB, Gravis 
AB, Cochleari AB och Loeffler Hospitality Group AB. Där-
utöver ingår Ligula Sweden AB som är holdingbolag för de 
rörelsedrivande hotellbolagen i Sverige. Under 2018 har drif-
ten vid 7 hotell i Tyskland förvärvats och dessa drivs i det hel-
ägda dotterbolaget Ligula Germany GmbH, medan de fyra 
danska hotellen, samtliga belägna i Köpenhamn, drivs i, eller 
som dotterbolag till, Markgraf ApS vilket bolag även det ägs 
till 100% av Ligula Hospitality Group AB. Efter de förvärv 
och övertaganden som tecknats avtal om under 2018 omfat-
tar Ligulas hotelldrift över 4 700 rum i Sverige, Danmark och 
Tyskland fördelat på 39 hotell.

Profilrestauranger AB är dels moderbolag till det helägda dot-
terbolaget Pipes AB och driver också verksamhet vid Ron-
nums Herrgård som erbjuder konferens- och rekreationsfacili-
teter, med logi- och restaurangverksamhet i av systerbolag ägd 
fastighet i Vargön. Pipes AB driver pubverksamhet, under va-
rumärket Pipes of Scotland, i Hammarby Sjöstad i anslutning
till de egna enheterna Motel L och Apartments by Ligula. 
Varumärket används även vid enheterna i Umeå och Kalmar 
samt vid Stadshotellet i Mariestad.

ProfilEvents AB driver hotellverksamhet under varumärket 
Profilhotels by Ligula vid 8 hotell belägna i Umeå (Hotel 
Aveny), Stockholm (Hotel Riddargatan och Central Hotel), 
Norrköping (Hotel President), Jönköping (Savoy Hotel), 
Kalmar (Calmar Stadshotel), Göteborg (Hotel Opera) och 

Malmö (Hotel Garden). ProfilEvents AB äger också för närva-
rande samtliga aktier i Markgraf ApS i Danmark, som driver 
hotellen Copenhagen Plaza och Hotel Richmond i Köpen-
hamn. Under föregående år förvärvades Mercur Hotel och  
Copenhagen Star Hotel verksamheter/hotell genom bolag, 
båda hotellen är belägna i Köpenhamn. Mercur Hotel drivs 
efter detta under varumärket Profilhotels och Star Hotel un-
der Good Morning Hotels+.

Parcere AB bedriver hotellverksamhet under varumärket Mot-
el L by Ligula, ett eget koncept med designade limited service 
hotell. Den första etableringen omfattade 226 rum belägen i 
Hammarby Sjöstad. Hotellet, och konceptet, har på kort tid 
rönt såväl uppmärksamhet som uppskattning och har etable-
rat sig som ett av Stockholms tio bästa hotell enligt Tripadvi-
sor. Under 2017 öppnades Motel L vid Älvsjömässan i Stock-
holm och bägge hotellen har  placerat sig som tillhörande 
Stockholms fem bästa hotell i gästundersökningar. Ytterligare 
etableringar för detta koncept har hög prioritet inom Ligula 
och marknaden utvärderas löpande, med detta som utgångs-
punkt. Under 2020/21 planeras öppnandet av ytterligare ett 
Motel L, i Lund.

Gravis AB driver 2 hotell på franchisebasis under varumär-
ket Park Inn by Radisson. Verksamheterna är lokaliserade till 
Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö.

Loeffler Hospitality Group AB bedriver lägenhetshotell för 
långtidsboende, s.k. Extended Stay, under varumärket Apart-
ments by Ligula, med 34 lägenheter i en fastighet i Ham-
marby Sjöstad.

Cochleari AB driver 14 hotellenheter under varumärket Good 
Morning Hotel  och Good Morning Hotel+ vilka varumär-
ken förvaltas av moderbolaget i Ligulakoncernen. Samtliga 
Good Morning Hotelenheter bygger på samma koncept, ett 

”Limited Servicekoncept” med effektivt boende, men Good 
Morning Hotel+ innehåller ett något utbyggt erbjudande med 
antingen större restaurang- eller konferensmöjligheter och i 
vissa fall bägge delarna.

Det helägda tyska dotterbolaget Ligula Germany GmbH 
förvärvade under året 7 hotell i Tyskland, varav 6 drivs un-
der varumärket Good Morning Hotels i Berlin (2 st), Erfurt, 
Leipzig, Gelsenkirchen och Bad Oldesloe, medan det sjunde, 
i Bad Malente drivs under varumärket Collection by Ligula, 
vilket innebär att enheten i Vargön, Ronnums Herrgård, fått 
sitt första systerhotell inom detta koncept. Merparten av alla 
varumärken ägs av Ligula Limited, med säte i Hong Kong, för 
vilka bolaget betalar en royalty fee.
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Investeringar         
Årets egna investeringar uppgår i koncernen till 32 Mkr (18) 
och i moderbolaget till 2,1 Mkr (1,3). Inom koncernbolagen 
utgörs investeringarna för året i huvudsak av renoveringar 
inom hotellverksamheten.
Därutöver har stora investeringar gjorts i samband med över-
tagande/etablering av nya hotell inom koncernen i Tyskland.

Ägarförhållanden         
Bolaget är helägt dotterbolag till Tastsinn AB, Org. nr 
556508-6161, med säte i Göteborg.
Koncerninterna inköp och försäljningar har skett om 22 Mkr 
(20 Mkr) under innevarande räkenskapsår.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ligula Hospitality Group har under räkenskapsåret expan-
derat till ytterligare en geografisk marknad utanför Sverige i 
det att sju tyska hotell förvärvats och inrymts under Ligulas 
varumärken Good Morning Hotels, i Berlin East, Berlin West, 
Erfurt, Leipzig, Gelsenkirchen och Bad Oldesloe samt i Bad 
Malente under varumärket Collection by Ligula. Tillsammans 
erbjuder de sju hotellen närmare 850 hotellrum.
Hotellen övertogs succesivt från den 1 oktober 2018 och 
därefter har ett intensivt arbete med integrering i Ligulas ar-
betssätt och koncept pågått och pågår fortfarande. Expansio-
nen till Tyskland har skett som ett led i Ligulas långsiktiga am-
bition att etablera sina varumärken på ytterligare geografiska 
marknader där Tyskland bedöms som ett naturligt steg efter 
Sverige och Danmark. Via systerkoncernen Vilja Invest AB 
har också en minoritetspost i det fastighetsbolag vari verksam-
heterna bedrivs förvärvats.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ligula Hospitality Group AB har en uttalad målsättning om 
fortsatt expansion av bolagets olika koncept såväl inom landet 
som internationellt. Ett riktmärke har varit att fördubbla om-
sättningen under femårsperioder, ett riktmärke som hittills i 
bolagets verksamhet har uppnåtts. I juni 2019 publicerade 
Ligula information om övertagande av Park Inn Hotel med 
295 rum vid Copenhagen Airport. Området tillhör de mer 
expansiva utanför centrala Köpenhamn och i och med förvär-
vet kan Ligula erbjuda närmare 800 rum i och i den absoluta 
närheten av Köpenhamn och stärker därmed sin position som 
en av stadens dominerande hotelloperatörer.

Resultat och finansiell ställning
Ligulakoncernens omsättning har för 2018 stigit marginellt 
till 910 (908)Mkr, mer än en fördubbling under den senaste 
femårsperioden och resultatet av både förvärv och organisk 
tillväxt i befintlig portfölj. Resultatet efter finansnetto för året 
uppgår till -18 (36) Mkr, en betydande resultatnedgång vilken 
har sin bakgrund i en viss avmattning i omsättningstillväxten 
samtidigt som expansionen både i Sverige och utomlands tar i 
anspråk stora ekonomiska resurser. Under året har även mån-
ga rum varit avstängda för renovering. Resultaten påverkas 
för bägge åren av att renoveringarna i befintliga hotell med 
maximalt tillåtna belopp direktavskrivs. Balansomslutnin-
gen har under året sjunkit med 6% samtidigt som solidite-
ten stigit från 38 till 43%. Den nuvarande soliditeten ligger 
fortsatt på en nivå som motsvarar bolagets finansiella mål 
och likviditetsmässigt är bolaget också väl rustat för fortsatt 
expansion. Likvida medel, disponibla medel och soliditet 
utgör, tillsammans med det finansiellt mycket starka moder-
bolaget att Ligula fortsatt är väl förberett för utvecklingen av 
den befintliga portföljen liksom för den planerade fortsatta 
expansionen. 

Förväntad framtida utveckling
Gruppen kommer att fortsätta expandera med flera hotell
samt tillbyggnad av befintliga hotell. För närvarande utvär-
deras närmare mer än ytterligare 2000 rum varav några redan 
befinner sig i kontraktstadiet. Målet om en fördubbling av 
omsättningen ligger fast och bolaget bedömer att man kan 
nå detta fortsatt med befintliga resurser och därmed ett för-
bättrat resultat efter finansnetto. Under de senaste åren har 
bolaget verkat i en stark omgivande högkonjunktur i de 
flesta branscher, Ligula har ökat sina resultat löpande trots 
en, på många lokala marknader, mycket kraftig konkurrens 
och en stark utbyggnad av branschens utbud. Allt oftare sker 
branschexpansionen till mycket svårarbetade villkor, framför 
allt på hyressidan. Ligulas uttalade policy är att enbart delta 
i projekt med långsiktigt godtagbara villkor för både fastig-
hetsägare och operatör. Den överdrivna optimism som just 
nu präglar branschen delar inte Ligula. Ligulas kontinuerliga 
resultatförbättringar under de senaste åren bröts under 2018 
främst till följd av den kraftfulla satsningen på en expansi-
on till Tyskland samt ett större antal renoveringar av starka 
genererare av resultat i portföljen. Med Tyskland följer nya 
utmaningar i form av att bygga en ny administration, införa 
vår företagskultur samt bygga en ny kundbas. Denna satsning 
fortsätter under hela 2019 och Tyskland kommer därmed att 
belasta gruppen negativt under 2019. Samtidigt fortsätter 
vår expansion på alla våra marknader i syfte att nå våra långa 
mål. Likviditeten är fortsatt stark och bolagets strategi om att 
kostnadsföra renoveringar direkt, enligt gällande regler, ligger 
fortsatt fast. Bolagets satsningar kräver stora personella, orga-
nisatoriska och finansiella resurser, vilka Ligula förfogar över 
men som icke desto mindre på kort sikt kommer att innebära 
en ökad kostnadsbelastning. Det är därför bolagets bedöm-
ning att en snabb återgång till resultatnivåerna från 2017 och 
tidigare inte är realistiskt, utan att resultatet även under 2019 
kommer att ligga på en lägre nivå jämfört med dessa år. För 
närvarande är prognoserna gällande konjunkturutvecklingen 
på många håll mer pessimistisk än tidigare. Ligulas bedöm-
ning är att bolagets hållning i etableringsfrågor kommer att 
underlätta den expansionsplan som beslutats för bolagets del 
och bolaget är väl rustat för att möta de utmaningar som re-
dan beslutade etableringar innebär, liksom för att möta de ut-
maningar och möjligheter som en eventuell allmän konjunk-
turförsvagning medför.

Miljöpåverkan         
Koncernen arbetar med en gemensam miljöpolicy som bygger 
på 3 R. Dessa står för Reduce, Reuse and Recycling. Varje 
enhet upprättar lokala planer som stödjer denna övergripande 
miljöpolicy. Med bolagets verksamhet skall eftersträvas så lite 
påverkan på miljön som möjligt. Vid bolagets centrala upp-
handlingar av råvaror och andra förnödenheter till verksam-
heten måste också varje leverantör redovisa sin miljöplan. Hu-
vuddelen av hotellen har därtill certifierats enligt ”The Green 
Key”. Den framtida certifieringen kommer att utvärderas med 
fokus på att fokusera mer på det som direkt påverkar. Den 
inre miljön, arbetsmiljön, följer det systematiska miljöarbe-
te som varje enhet har att upprätta planer för. Även här har 
koncernen en gemensam arbetsmiljöpolicy som bas för alla 
enheters arbete.

Egna aktier         
Bolaget innehar inga egna aktier.

Användning av finansiella instrument
Bolaget arbetar inte med finansiella instrument i form av utgi-
vande av aktier, optioner eller liknande.



Flerårsjämförelse*  Koncernen    KSEK 
 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 909 999 908 138 812 885 630 392

Resultat efter finansiella poster -17 739 35 834 31 917 268 226

Balansomslutning 325 651 345 703 323 880 410 515

Soliditet (%) 43 38 55 37

Avkastning på eget kapital (%) neg 24 19 95

Avkastning sysselsatt kapital (%) neg 23 18 210

Medelantal anställda 518 590 561 421

EBITDA 2 480 53 487 46 495 206 897

RevPAR kr 502 523 524 558

Rörelseresultat -17 483 36 645 32 359 157 471

*Definitioner av nyckeltal, se noter     

 

Flerårsjämförelse*  Moderbolag    KSEK  

 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 23 416 20 112 23 350 14 841

Resultat efter finansiella poster -7 869 -12 058 100 652 -12 857

Balansomslutning 107 414 91 655 138 914 27 624

Soliditet (%) 41 42 86 34 

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Kommentar till flerårsjämförelsen     
 Resultat efter finansiella poster för 2015 påverkas med ca 270 Mkr av realisationsvinster och andra engångsposter. 

Flerårsjämförelse

Förändringar i eget kaptial
Koncernen Aktiekapital  Annat eget kapital Summa
   inkl. årets kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 000  129 695 130 695

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:     

Årets resultat   5 540 5 540

Omräkningsdifferens   3 079 3 079

Belopp vid årets utgång 1 000  138 314 139 314

Moderbolaget Aktiekapital Övrigt fritt  Summa
  eget kapital Årets resultat fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 000 37 841 43 37 884

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:  43 -43 0

Årets vinst   5 031 5 031 

Belopp vid årets utgång 1 000 37 884 5 031 42 915
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Hållbarhetsupplysningar
Ligula Hospitality Group AB verkar i en bransch som his-
toriskt varit föregångare i svenskt näringsliv vad beträffar 
mångfald såväl vad beträffar etnisk bakgrund som kön. Myc-
ket av svensk hotellnärings operativa framgångar genom åren, 
liksom den efterfrågan som finns internationellt av svensk 
ledningspersonal, bygger på impulser från andra länder och 
kulturer som format hotellverksamheten och besöksnäringen 
i stort i Sverige. För Ligulas del har det alltid varit en själv-

klarhet att rekrytera ledningspersonal uteslutande baserat på 
kompetens och  allmän lämplighet. Vi konstaterar att i den 
synnerligen betydelsefulla funktionen lokalt platsansvarig för 
hotellenheterna inom Ligula har under 2018 mer än 50% ut-
gjorts av kvinnor. För fullständig Hållbarhetsredovisning hän-
visas till moderbolaget Tastsinn AB, vars policies inom detta 
område omfattar samtliga dotterbolag.



Fritt eget kapital i koncernen uppgår till 138 314 KSEK.
Förslag till disposition av bolagets vinst (kronor): 

Till årsstämmans förfogande står 

Balanserad vinst 37 884 012

Årets resultat 5 031 226

  42 915 238

disponeras så att i ny räkning överföres 42 915 238

 42 915 238

Förslag till beslut om vinstutdelning        
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med   
tillhörande noter.        

Resultatdisposition

7
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Resultaträkningar
Koncern

KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter mm    

Nettoomsättning 2,3 909 999 908 138

Kostnad sålda varor 4,6 -789 518 -715 390

Bruttoresultat  120 481 192 748

    

Rörelsens kostnader   

Försäljningskostnader  -102 501 -76 829

Adminstrationskostnader 5 -38 492 -80 590

Övriga rörelseintäkter  3 336 1 316

Övriga rörelsekostnader  -307 -

  -137 964 -156 103

    

Rörelseresultat  -17 483 36 645

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag 7 - -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  505 146

Räntekostnader och liknande resultatposter  -761 -957 

  -256 -811

Resultat efter finansiella poster  -17 739 35 834

Bokslutsdispositioner   

Lämnade koncernbidrag  - -

Erhållna koncernbidrag  25 900 7 900

  25 900 7 900

    

Resultat före skatt  8 161 43 734

Skatt på årets resultat 8 -2 621 -10 207

ÅRETS RESULTAT  5 540 33 527
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KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar   

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 9 - -

Goodwill 10 8 896 10 008

Summa immateriella anläggningstillgångar  8 896 10 008

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 55 743 52 420

Konst  59 59

Inventarier, verktyg och installationer 12 10 333 11 872

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 13 11 902 7 671 

Summa materiella anläggningstillgångar  78 037 72 022

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 14 - -

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 8 8

Andra långfristiga värdepapperinnehav  290 -

Andra långfristiga fordringar  - 2

Summa finansiella anläggningtillgångar  298 10

Summa anläggningstillgångar  87 231 82 040

 

Omsättningstillgångar

Varulager mm    

Råvaror och förnödenheter 16 5 220 5 100

Summa varulager mm  5 220 5 100

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  35 451 32 025

Fordringar hos koncernföretag 17 43 179 30 179

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt

styrda företag 18 - 2 373

Övriga fordringar  27 791 12 428

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 27 695 33 978

Summa kortfristiga fordringar  134 116 110 983

 

Kassa och bank  99 084 147 580

Summa omsättningstillgångar  238 420 263 663

SUMMA TILLGÅNGAR  325 651 345 703

Balansräkningar
Koncern
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Balansräkningar
Koncern

forts.

KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital   

Aktiekapital   1 000 1 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat  138 314 129 695

Summa eget kapital  139 314 130 695

Avsättningar 22

Uppskjuten skatteskuld  2 256 2 226

Summa avsättningar  2 256 2 226

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23 2 875 4 375

Övriga skulder  458 -

Summa långfristiga skulder  3 333 4 375

Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 24 10 285 79

Skulder till kreditinstitut  1 501 3 500

Förskott från kunder  8 728 8 875

Leverantörsskulder  59 532 57 536

Skulder till koncernföretag  32 021 -

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag  106 53 179

Skatteskulder  2 739 8 669

Övriga skulder  7 809 24 584

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 58 027 51 985

Summa kortfristiga skulder  180 748 208 407

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  325 651 345 703
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Kassaflödesanalys
Koncern

KSEK   2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -17 483 36 645

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar och nedskrivningar  19 963 19 963

Erhållen ränta   505 146

Erlagd ränta  -761 -957

Betald skatt netto  -8 551 -13 021

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar i rörelsekapitalet  -6 327 42 776

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av varulager  -120 -732

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  2 767 15 023

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -21 699 76 103

Ökning/minskning av latenta skatten  - -1 031

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -25 379 132 139

     

Investeringsverksamhet 

Förändring materiella anläggningstillgångar  -24 866 -13 888

Förändring immaterialla anläggningstillgångar  -288 -11 120

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -25 154 -25 008

  

Finansieringsverksamheten    

Förändring i koncernens sammansättning  - -21 960

Lämnad utdelning  - -80 000

Omräkningsdifferens  3 079 -541

Erhållna/lämnade koncernbidrag  - 7 900

Amortering/upptagna lån  -1 042 -3 579

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 037 -98 180

 

Årets kassaflöde  -48 496 8 951

Likvida medel vid årets början  147 580 138 629

Likvida medel vid årets slut  99 084 147 580
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Resultaträkningar
Moderbolag

 

KSEK Not 2018-01-01 2017-01-01

Rörelsens intäkter mm   

Nettoomsättning 2,3 23 416 20 112

Kostnad för sålda varor 4,6 -22 722 -19 040

Bruttoresultat  694 1 072

 

Rörelsens kostnader   

Försäljningskostnader  -9 289 -9 412

Administrationskostnader 5 -7 969 -4 103

Övriga rörelseintäkter  3 153 666

Övriga rörelsekostnader  -292 -

  -14 397 -12 849

Rörelseresultat  -13 703 -11 777

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 6 150 -

Räntekostnader och liknande resultatposter  -316 -281

  5 834 -281

Resultat efter finansiella poster  -7 869 -12 058

Bokslutsdispositioner    

Erhållna koncernbidrag  12 900 11 000

Förändring av periodiseringsfond  - 1 250

  12 900 12 250

Resultat före skatt  5 031 192

Skatt på årets resultat 8 - -149

ÅRETS RESULTAT  5 031 43
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KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 9 - -

Goodwill 10 - -

Summa immateriella anläggningstillgångar  - -

 

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 12 4 061 3 495

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar  2 123 -

Summa materiella anläggningstillgångar  6 184 3 495

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 14 1 101 4 150

Övriga långfristiga värdepapperinnehav  290 -

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 391 4 150

 

Summa anläggningstillgångar  7 575 7 645

   

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 399 1 736

Fordringar hos koncernföretag 17 93 818 78 290

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt

styrda företag 18 - -

Aktuell skattefordran  105 -

Övriga fordringar  910 248

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 138 1 045

Summa kortfristiga fordringar  98 370 81 319

 

Kassa och bank  1 469 2 691

Summa omsättningstillgångar  99 839 84 010

SUMMA TILLGÅNGAR  107 414 91 655

Balansräkningar
Moderbolag
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Balansräkningar
Moderbolag

forts.

KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 20

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 21 1 000 1 000

Summa bundet eget kapital  1 000 1 000

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  37 884 37 841

Årets resultat  5 031 43

Summa fritt eget kapital  42 915 37 884

Summa eget kapital  43 915 38 884

Obeskattade reserver    

Periodiseringsfond   - -

Summa obeskattade reserver  - -

 

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 23 2 875 4 375

Summa långfristiga skulder  2 875 4 375

 

Kortfristiga skulder    

Checkkredit 24 10 285 79

Skulder till kreditinsitut  1 500 1 500

Leverantörsskulder  2 922 2 316

Skulder till koncernföretag  40 115 38 184

Skatteskulder  - 506

Övriga skulder  743 689

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 5 059 5 122

Summa kortfristiga skulder  60 624 48 396

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  107 414 91 655
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Kassaflödesanalys
Moderbolag

KSEK  2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat  -13 703 -11 777

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar   827 827

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm  - -231

Erlagd ränta  -316 -281

Resultat från andelar i koncernföretag  6 150 -

Betald skatt netto  -611 -127

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar i rörelsekapitalet  -7 653 -11 589

 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet    

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -3 540 50 223

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  12 228 35 347

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 035 73 981

Investeringsverksamhet

Förändring materiella anläggningstillgångar  -3 516 -1 329

Förändring finansiella anläggningstillgångar  2 759 -1 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -757 -2 329

  

Finansieringsverksamheten    

Lämnad utdelning  - -80 000

Ökning/minskning kortfristiga skulder  - 79

Erhållna /lämnade koncernbidrag  - 11 000

Amortering/upptagna lån  -1 500 -1 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 500 -70 421

 

Årets kassaflöde  -1 222 1 231

Likvida medel vid årets början  2 691 1 460

Likvida medel vid årets slut  1 469 2 691

15



Redovisning av intresseföretag   
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen 
enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att ande-
len i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräk-
ningen. Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som 
intäkt i resultaträkningen.    
    
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i 
sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte 
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimine-
rats i koncernresultaträkningen.

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dags-
kursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har omräk-
nas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har om-
räknats till genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser 
som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.

Goodwill 
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffnings-
värdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den 
förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten 
redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balans-
räkningen.

Anläggningstillgångar  
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperio-
den med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Noter

Allmänna upplysningar    
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregå-
ende år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovis-
ningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning    
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som in-
täkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade 
med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Hyresintäkter redovisas i den period hyran avses. 
 
Koncernredovisning    
Konsolideringsmetod    
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifier-
bara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt 
upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaff-
ningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden 
som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, 
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 
har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det 
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma 
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla  
ekonomiska fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredo-
visningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med 
den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestäm-
mande inflytande över dotterföretaget.

 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper      

Upplysningar till enskilda poster
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Immateriella anläggningstillgångar Antal år
Hyresrätter och liknande rättigheter 3-10
Goodwill 10

Materiella anläggningstillgångar  Antal år
Byggnader 2-100
Markanläggningar 5
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-7
Inventarier, verktyg och installationer 3-7
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Noter

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponen-
ter när komponenterna är betydande och när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 
del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader.

Låneutgifter  
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital 
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de avser. 
      
Finansiella instrument    
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från ba-
lansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat 
sätt upphört.

Andelar i dotterföretag    
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet in-
går köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskost-
nader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet 
när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav  
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att 
innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. 
Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivnings-
behov.
  
Kortfristiga placeringar    
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kort-
siktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i ef-
terföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip 
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella, som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingpe-
rioden.

Varulager     
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvär-
de och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med net-
toförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris 
minskat med försäljningskostnader. Den valda värderings-
metoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 
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Inkomstskatter      
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skat-
ter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt     
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen.    
    
Uppskjuten skatt     
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken-
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker en-
ligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för öv-
riga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på ba-
lansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser re-
sultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och 
uppskjuten skatteskuld som avsättning.

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

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hän-
förlig till obeskattade reserver.

Avsättningar     
Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på till-
gångar, skulder och avsättningar.   
     
Koncernbidrag     
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som boksluts-
dispositioner.



Noter

Upplysningar till enskilda poster

Upplysningar till resultaträkningen

 Not 2 Nettoomsättning KSEK 

   Koncernen   Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Hotell- och restaurangförsäljning 901 619 895 205 - -
Hyresintäkter  7 256 12 674 - -
Övrigt  1 124 259 23 416 20 112
Summa  909 999 908 138 23 416 20 112

Omsättning mm per geografisk marknad
Danmark  194 698 197 389 - -
Sverige  715 301 710 749 23 416 20 112
Summa  909 999 908 138 23 416 20 112

 Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen        

Koncerninterna inköp och försäljningar har skett om 22 MKR (20 MKR).  
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 Not 4 Leasingavtal        KSEK

Kassaflödesanalys    
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det re-
dovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som med-
fört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditin-
stitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på 
en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader 
från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel 
redovisas i investeringsverksamheten.

Uppskattningar och bedömningar   
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprin-
ciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattning-
ar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra fak-
torer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och anta-
ganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande 
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för till-
gångar och skulder under nästa räkenskapsår.

   Koncernen   Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till: 246 150 226 806 2 058 1 330
       
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:     
Senare än ett år men inom fem år 246 150 226 806 2 058 1 330
Summa  246 150 226 806 2 058 1 330
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Noter

 Not 5 Ersättning till revisorer        KSEK

                  Koncernen  Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Baker Tilly EMK      
Revisionsuppdrag  300 300 - - 
       
 
Buus Jensen A/S     
Revisionsuppdrag, TDKK 109 130 - -
Summa  409 430 - -
      
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer  av
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

 Not 6 Personal        KSEK

                  Koncernen  Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Medelantalet anställda     
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.     
Medelantalet anställda har varit     
Varav kvinnor  322 364 15 18
Varav män  196 226 9 12
Summa  518 590 24 30

Medelantalet anställda fördelade per land     
Sverige  450 517 24 30
Danmark  68 73 - -
       
Löner, ersättningar mm     
Löner , ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
har utgått med följande belopp.    
 
Styrelsen och VD     
Övriga anställda:     
Löner och andra ersättningar 205 642 195 319 14 184 12 446
Pensionskostnader 13 538 12 988 2 285 1 968
Summa  219 180 208 307 16 469 14 414
       
Sociala kostnader 55 922 53 851 4 412 4 073
Summa styrelse och övriga 275 102 262 158 20 881 18 487
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 Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag        KSEK

                   Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Realisationsvinster - - 6 150 -
Summa  - - 6 150 -



 Not 8 Skatt på årets resultat        KSEK

                   Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Aktuell skatt  3 049 10 090 - 149
Uppskjuten skatt -428 117 - -
Summa  2 621 10 207 - 149
      
Avstämning av effektiv skatt     
Resultat före skatt 8 161 43 734 5 031 192
Skattekostnad 22 % 1 795 9 621 1 107 42
       
Skatteeffekt av:     
Ej avdragsgilla kostnader 2 133 1 330 110 106
Ej skattepliktiga intäkter -1 353 -772 -1 353 -
Schablonintäkt periodiseringsfond 46 28 - 1
I år uppkomna underskottsavdrag   136 -
Förändring uppskjuten skatt 428 -117 - -
Summa  3 049 10 090 - 149
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Upplysningar till balansposter

  Not 9 Hyresrätter och liknande rättigheter        KSEK

                  Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde - - - - 
Försäljningar/utrangeringar - - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - - -
       
Ingående avskrivningar enligt plan - - - -
Försäljningar/utrangeringar - - - -
Utgående ackumulerade avskrivningar - - - -
       
Ingående ackumulerade nedskrivningar - - - -
Återförd nedskrivning - - - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar - - - - 
Utgående redovisat värde - - - -

Noter
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  Not 10 Goodwill        KSEK

                   Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 19 066 7 946 - -
Årets inköp  - 11 120 - -
Försäljningar/utrangeringar - - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 066 19 066 - -
       
Ingående avskrivningar  -6 476 -5 364 - -
Försäljningar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar -1 112 -1 112 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 588 -6 476 - -
      
Ingående ackumulerade nedskrivningar -2 582 -2 582 - -
Årets nedskrivningar - - - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 582 -2 582 - -
Utgående redovisat värde 8 896 10 008 - -
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  Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar        KSEK

                    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 107 958 79 686 - -
Förändringar i koncernens sammansättning - 22 118 - -
Årets inköp  17 494 6 154 - -
Försäljningar/utrangeringar -1 419 - - -
Omräkningsdifferens 876 - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 124 909 107 958 - - 
     
Ingående avskrivningar  -55 538 -39 857 - -
Förändringar i koncernens sammansättning - -3 054 - -
Försäljningar/utrangeringar 1 412 - - -
Årets avskrivningar  -15 040 -12 627 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar  -69 166 -55 538 - -
Utgående redovisat värde 55 743 52 420 - -

Noter



 Not 12 Inventarier, verktyg och installationer        KSEK

                   Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 21 608 19 642 4 988 3 659
Årets inköp  2 183 2 035 2 101 1 346
Försäljningar/utrangeringar -961 -69 -872 -17
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 830 21 608 6 217 4 988

Ingående avskrivningar  -9 736 -6 637 -1 493 -897
Försäljningar/utrangeringar 419 2 419 231
Årets avskrivningar  -3 180 -3 101 -1 082 -827
Utgående ackumulerade avskrivningar  -12 497 -9 736 -2 156 -1 493
Utgående redovisat värde 10 333 11 872 4 061 3 495
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 Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar  KSEK

                  Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 7 671 1 974 - -
Inköp  4 231 5 697 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 902 7 671 - -
Utgående redovisat värde 11 902 7 671 - -

 Not 14 Andelar i koncernföretag    KSEK

      2018-12-31 2017-12-31
Koncernen Org.nr Säte Antal andelar Kapitalandel % Redovisat värde Redovisat värde 
Pipes AB 556792-2496 Göteborg 1 000 100 % - -
        
  
Uppgifter om eget kapital och resultat   Eget kapital Resultat
Pipes AB     755 17
        
  
Moderbolaget   Org.nr  Säte Antal andelar Kapitalandel % Redovisat värde Redovisat värde
ProfilEvents AB  556615-4216  Göteborg 10 000 100 % - 1 000
Profilrestauranger AB  556465-9885  Göteborg 10 000 100 % - 1 000
Gravis AB  556052-0768  Göteborg 5 200 100 % - -
Parcere AB  556863-9776  Göteborg 10 000 100 %  - 50 
Loeffler Hospitality
Group AB  556784-0474  Göteborg 100 100 % - 100
Cochleari AB  559001-1580  Göteborg 10 000 100 %  - 1 000
Markgraf ApS  CVR.nr.32 30 26 10 Köpenhamn 1 000 100 % 101 -
Ligula Sweden AB 559133-8263  Göteborg 10 000 100 % 1 000 1 000
        1 101 4 150
          
Uppgifter om eget kapital och resultat    Eget kapital Resultat
ProfilEvents AB       10 492 358
Profilrestauranger AB      9 922 42
Gravis AB       7 541 11
Parcere AB       3 828 52
Loeffler Hospitality Group AB     744 6
Cochleari AB       7 796 292
Markgraf ApS       30 895 508
Ligula Sweden AB      1 000 -

Noter
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  Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag     KSEK

    Koncernen  Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 8 8 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 8 - -
Utgående redovisat värde 8 8 - -

  Not 16 Varulager        KSEK

    Koncernen  Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Råvaror och förnödenheter     
Bokfört värde  5 220 5 100 - -
   5 220 5 100 - -
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 Not 18 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag     KSEK

    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 2 373 208 - 208
Tillkommande fordringar - 2 373 - -
Avgående fordringar - -208 - -208
Omklassificeringar -2 373 - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - 2 373 - -
Utgående redovisat värde - 2 373 - -

 Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      KSEK

    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Förutbetald hyra 23 033 16 206 605 350
Övriga förutbetalda kostnader 4 662 17 772 533 695
   27 695 33 978 1 138 1 045

  Not 17 Fordringar hos koncernföretag        KSEK

    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 30 179 78 564 78 290 127 682
Tillkommande fordringar 13 000 8 000 17 695 16 186
Avgående fordringar - -56 385 -2 167 -65 578
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 179 30 179 93 818 78 290
Utgående redovisat värde 43 179 30 179 93 818 78 290

 Not 20 Disposition av vinst        KSEK

Förslag till disposition av bolagets vinst (kronor): 
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst 37 884 012   
Årets vinst  5 031 226   
   42 915 238   
  
Styrelsen föreslår att    
I ny räkning överföres 42 915 238   
   42 915 238

Noter



 Not 21 Upplysningar om aktiekapital        KSEK

     Antal aktier Kvotvärde
      per aktie
Antal/värde vid årets ingång   10 000 100
Antal/värde vid årets utgång   10 000 100
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  Not 22 Avsättningar        KSEK

    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader hänförligt till:     
Obeskattade reserver 1 868 2 226 - -
Avskrivningar  388 - - -
   2 256 2 226 - -

  Not 23 Skulder till kreditinstitut        KSEK

    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Amortering inom 1 år 1 500 1 500 1 500 1 500
Amortering inom 2 till 5 år 1 375 2 875 1 375 2 875
   2 875 4 375 2 875 4 375

  Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      KSEK

      Koncernen   Moderbolaget
     2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12-31
Upplupna löner 11 170 9 950  860 728
Upplupna semesterlöner 19 875 18 105  1 900 2 032
Upplupna sociala avgifter 15 723 11 200  1 383 1 354
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 259 12 730  916 1 008
     58 027 51 98 5 5 059 5 122

  Not 26 Ställda säkerheter        KSEK

    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Företagsinteckningar 42 500 42 500 - -
Summa ställda säkerheter 42 500 42 500 - -

Övriga noter

  Not 24 Checkräkningskredit        KSEK

    Koncernen  Moderbolaget 
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 35 000 35 000 25 000 25 000
   35 000 35 000 25 000 25 000

  Not 27 Koncernförhållanden        KSEK

Bolaget är helägt dotterbolag till Tastsinn AB, Org.nr. 556508-6161, med säte i Göteborg.
Övergripande koncernredovisning upprättas av: Tastsinn AB, Org.nr. 556508-6161.    
Koncernens fria reserver uppgår till 138 314 KSEK.  

Noter
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  Not 28 Definition av nyckeltal      

               

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kaptial
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kaptial
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig sysselsatt kapital.
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Ligula Hospitality Group AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisnin-
gens och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisorernas ansvar”. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort våra yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

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

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

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 bo-
laget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. 

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

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskning-
såtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en gr-
und för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
fel-aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan in-
nefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• 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 hän-
delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bo-
lagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen.

Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade 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.

Till årsstämman i Ligula Hospitality Group AB
(org nr 556792-6497)



Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Ligula Hospitality Group AB för år 
2018 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 verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ans-
var enligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens 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 bo-
lagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt. 

Revisionsberättelse
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Revisorernas 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 styrelse-
ledamot eller verkställande 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, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bo-
lagets 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 för-
anleda 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 använ-
der vi ett professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av under-
lagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.
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The Group    KSEK 
 2018 2017 2016 2015

Net sales 909 999 908 138 812 885 630 392

Result after financial items -17 739 35 834 31 917 268 226

Balance sheet total 325 651 345 703 323 880 410 515

Solidity % 43 38 55 37

Return equity % neg 24 19 95

Return capital employed % neg 23 18 210

Average number of employees 518 590 561 421

EBITDA 2 480 53 487 46 495 206 897

RevPAR kr 502 523 524 558

Operating result -17 483 36 645 32 359 157 471

      

Parent Company    KSEK  

 2018 2017 2016 2015

Net sales 23 416 20 112 23 350 14 841

Result after financial items -7 869 -12 058 100 652 -12 857

Balance sheet total 107 414 91 655 138 914 27 624

Solidity % 41 42 86 34

Comments to four year summary
Result after financial items for 2015 is affected by 270 Mkr from capital gains and other time items.

Four year summary
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Income Statement
Group

KSEK Note 2018-12-31 2017-12-31

Operating income    

Net sales 2,3 909 999 908 138

Cost of goods sold 4,6 -789 518 -715 390

Gross profit or loss  120 481 192 748

    

Operating expenses

Selling expenses  -102 501 -76 829

Administration expenses 5 -38 492 -80 590

Other operating income  3 336 1 316

Other operating expenses  -307 -

  -137 964 -156 103

    

Operating result  -17 483 36 645

Result from financial investments 

Result from participation in group companies 7 - -

Other interest income and other similar items  505 146

Interest expenses and other similar items  -761 -957 

  -256 -811

Result after financial items  -17 739 35 834

Appropriations:   

Group contribution, paid  - -

Group contribution, received  25 900 7 900

  25 900 7 900

    

Result before tax  8 161 43 734

Tax on result for the year 8 -2 621 -10 207

RESULT FOR THE YEAR  5 540 33 527
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KSEK Note 2018-12-31 2017-12-31

Assets  

Fixed assets

Intangible assets
Renting and similar rights 9 - -

Goodwill 10 8 896 10 008

Total intangible assets   8 896 10 008

Tangible assets
Plant and machinery 11 55 743 52 420

Art  59 59

Equipment, tools, fixtures and fittings 12 10 333 11 872

Constructions in progress 13 11 902 7 671 

Total tangible assets  78 037 72 022

Financial fixed assets 

Participations in Group companies 14 - -

Participations in associated companies and

jointly controlled entity 15 8 8

Other long-term securities holdings  290 -

Other long-term receivables  - 2

Total financial assets  298 10

Total fixed assets  87 231 82 040

 

Current assets

Inventories etc    

Raw materials and consumables 16 5 220 5 100

Total current assets  5 220 5 100

Current receivables    

Accounts receivables - trade  35 451 32 025

Receivables from group companies 17 43 179 30 179

Receivables from associated companies and

jointly controlled entity 18 - 2 373

Other receivables  27 791 12 428

Prepaid expenses and accrued income 19 27 695 33 978

Total current receivables  134 116 110 983

 

Cash and bank balance  99 084 147 580

Total current assets  238 420 263 663

TOTAL ASSETS  325 651 345 703

Balance sheet
Group
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Balance sheet
Group

continue..

KSEK Note 2018-12-31 2017-12-31

Equity, provisions and liabilities

Equity   

Share capital  1 000 1 000

Other equity included the result for the year  138 314 129 695

Total equity  139 314 130 695

Provisions 22

Deferred tax liability  2 256 2 226

Total provisions  2 256 2 226

Long-term liabilities
Liabilities to credit institutions 23 2 875 4 375

Other liabilities  458 -

Total long-term liabilities  3 333 4 375

Current liabilities   

Bank overdraft 24 10 285 79

Liabilities to credit institutions  1 501 3 500

Advance payments from customers  8 728 8 875

Accounts payable - trade  59 532 57 536

Liabilities to group companies  32 021 -

Liabilities to associated companies and jointly controlled entity 106 53 179

Current tax liabilities  2 739 8 669

Other liabilities  7 809 24 584

Accrued expenses and deferred income 25 58 027 51 985

Total current liabilities  180 748 208 407

   

TOTAL EQUITY, PROVISIONS AND LIABILITIES  325 651 345 703
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Cash Flow Statement
Group

KSEK   2018-12-31 2017-12-31

Operating activities    

Operating result  -17 483 36 645

Adjustment for items not incl in cash flow    

Depreciation/amortization and impairment  19 963 19 963

Interest received   505 146

Interest paid  -761 -957

Paid tax net  -8 551 -13 021

Cash flow from operating activities

before changes in working capital  -6 327 42 776

     

Cash flow from changes in working capital   

Increase/decrease in inventory  -120 -732

Increase/decrease in current receivables  2 767 15 023

Increase/decrease in current liabilities  -21 699 76 103

Increase/decrease in deferred tax liability  - -1 031

Cash flow from operating activities  -25 379 132 139

     

Investing activities 

Change in tangible assets  -24 866 -13 888

Change in intangible assets  -288 -11 120

Cash flow from investing activities  -25 154 -25 008

  

Financing activities    

Change in group composition  - -21 960

Delayed dividend  - -80 000

Translation difference  3 079 -541

Received/paid group contribution  - 7 900

Amortization/raised loan  -1 042 -3 579

Cash flow from financing activities  2 037 -98 180

 

Cash flow for the year  -48 496 8 951

Cash and cash equivalent at year-opening  147 580 138 629

Cash and cash equivalent at the end of the year  99 084 147 580
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Income Statement
Parent Company

 

KSEK Note 2018-01-01 2017-01-01

Operating income   

Net sales 2,3 23 416 20 112

Cost of goods sold 4,6 -22 722 -19 040

Gross profit or loss  694 1 072

 

Operating expenses

Selling expenses  -9 289 -9 412

Administration expenses 5 -7 969 -4 103

Other operating income  3 153 666

Other operating expenses  -292 -

  -14 397 -12 849

Operating result  -13 703 -11 777

Result from financial investments

Result from participation in group companies 7 6 150 -

Interest expenses and other similar items  -316 -281

  5 834 -281

Result after financial items  -7 869 -12 058

Appropriations:    

Group contribution, received  12 900 11 000

Change of accrual fund  - 1 250

  12 900 12 250

Result before tax  5 031 192

Tax on result for the year 8 - -149

RESULT FOR THE YEAR  5 031 43
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KSEK Note 2018-12-31 2017-12-31

Assets

Fixed assets

Intangible assets
Renting and similar rights 9 - -

Goodwill 10 - -

Total intangible assets  - -

 

Tangible assets    

Equipment, tools, fixtures and fittings 12 4 061 3 495

Constructions in progress  2 123 -

Total tangible assets  6 184 3 495

Financial fixed assets    

Participations in group companies 14 1 101 4 150

Other long-term securities holdings  290 -

Total financial assets  1 391 4 150

 

Total fixed assets  7 575 7 645

   

Current assets    

Current receivables
Accounts receivables - trade  2 399 1 736

Receivables from group companies 17 93 818 78 290

Receivables from associated companies and

jointly controlled entity 18 - -

Current tax asset  105 -

Other receivables  910 248

Prepaid expenses and accrued income 19 1 138 1 045

Total current receivables  98 370 81 319

 

Cash and bank balance  1 469 2 691

Total current assets  99 839 84 010

TOTAL ASSETS  107 414 91 655

Balance sheet
Parent Company



36

Balance sheet
Parent Company

continue..

KSEK Note 2018-12-31 2017-12-31

Equity, provisions and liabilities

Equity 20

Restricted Equity    

Share capital 21 1 000 1 000

Total restricted equity  1 000 1 000

Non-restricted equity    

Result brought forward  37 884 37 841

Result for the year  5 031 43

Total non-restricted equity   42 915 37 884

Total equity  43 915 38 884

Untaxed reserves    

Tax allocation reserve  - -

Total untaxed reserves  - -

 

Long-term liabilities    

Liabilities to credit institutions 23 2 875 4 375

Total long-term liabilities  2 875 4 375

 

Current liabilities    

Checkout credit 24 10 285 79

Liabilities to credit institutions  1 500 1 500

Accounts payable - trade  2 922 2 316

Liabilities to group companies  40 115 38 184

Current tax liabilities  - 506

Other liabilities  743 689

Accrued expenses and deferred income 25 5 059 5 122

Total current liabilities  60 624 48 396

 

TOTAL EQUITY, PROVISIONS AND LIABILITIES  107 414 91 655
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Cash Flow Statement
Parent Company

KSEK  2018-12-31 2017-12-31

Operating activities

Operating result  -13 703 -11 777

Adjustment for items not incl in cash flow    

Depreciation   827 827

Adjustment for other items not incl in cash flow, etc  - -231

Interest paid  -316 -281

Profit from shares in group companies  6 150 -

Paid tax net  -611 -127

Cash flow from operating activities

before changes in working capital  -7 653 -11 589

 

Cash flow from changes in working capital    

Increase/decrease in current receivables  -3 540 50 223

Increase/decrease in current liabilities  12 228 35 347

Cash flow from operating activities  1 035 73 981

Investing activities

Change in tangible assets  -3 516 -1 329

Change in financial assets  2 759 -1 000

Cash flow from investing activities  -757 -2 329

  

Financing activities    

Delayed dividend  - -80 000

Increase/decrease of current liabilities  - 79

Received/paid group contribution  - 11 000

Amortization/raised loan  -1 500 -1 500

Cash flow from financing activities   -1 500 -70 421

 

Cash flow for the year  -1 222 1 231

Cash and cash equivalent at year-opening  2 691 1 460

Cash and cash equivalent at the end of the year  1 469 2 691



Gravis AB

Cochleari AB

38

Parcere AB

08-5050 7000

031-80 40 55

08-409 02 600 08-128 18 200

040-628 60 00



08-409 026 00

Övriga

08-409 130 03
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DIEKSEE
HOTEL

Hosting by Ligula

08-50 070 00 040-628 60 00

+45 32 87 02 02

Collection by Ligula

Vänersborg: 0521-26 00 00 Bad Malente: +49 4523 9950
Tyskland



ProfilHotels
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Kalmar: 0480-49 69 00 Umeå: 090-13 41 00

Stockholm: 08-66 208 00 Stockholm: 08-55 730 00

Norrköping: 011-12 95 20 Jönköping: 036-17 32 90

Köpenhamn: +45 33 14 92 62 Köpenhamn: +45 33 12 33 66

Göteborg: 031-80 50 80 Malmö: 040-665 60 00

Danmark

Köpenhamn: +45 33 12 57 11



Good Morning Hotels

41

Tyskland

+49 34 192 620+49 30 498 810+49 30 555 070

+49 453 189 300+49 20 917 020 +49 361 441 21 00



Sverige / Danmark

031-67 96 30

042-495 21 00040- 672 85 70015-528 90 00

08-594 606 40

054-17 28 30

 08-655 01 00

046-31 36 30

019-17 07 07 021-12 02 20

 035-18 35 00036-34 18 90

08-556 323 30

060-785 91 29 Köpenhamn: +45 33 22 11 00

42



Dotterbolag och
 Dotterdotterbolag

Dotterbolag

Profilrestauranger AB
556465-9885
Göteborg
Bedriver

Hotell & Restaurangverksamhet

Vargön
Ronnums Herrgård

Profilevents AB
556615-4216
Göteborg

Bedriver hotellverksamhet under
varumärket ProfilHotels

Kalmar
Calmar Stadshotell

Umeå
Hotel Aveny

Stockholm
Hotel Riddargatan

Central Hotel

Norrköping
Hotel President

Jönköping
Hotel Savoy

Göteborg
Hotel Opera

Malmö
Hotel Garden

Gravis AB
556052-0768

Bedriver hotellverksamhet under
varumärket Park Inn

Stockholm
Park Inn Hammarby Sjöstad

Malmö
Park Inn Malmö

20
18

www.ligula.se
www.profilhotels.se

www.gmorninghotels.se
www.park-inn.se

Parcere AB
556863-9776

Bedriver hotellverksamhet vid:

Hammarby Sjöstad
Motel L

Älvsjö
Motel L

Loeffler Hospitality Group AB
556784-0474

Bedriver Extended Stay verksamhet
under varumärket:

Apartments by Ligula
Hammarby Sjöstad

Pipes AB
556792-6489

Bedriver pubverksamhet vid:

Hammarby Sjöstad
Motel L

Markgraf Aps

Bedriver hotellverksamhet under
varumärket ProfilHotels:

Köpenhamn
Copenhagen Plaza

Richmond Hotel

Mercur Aps
Köpenhamn

Mercur Hotel

Copenhagen Star Aps
Köpenhamn
Star Hotel

Globetrotter Aps
Köpenhamn

Park Inn Copenhagen Airport

Cochleari AB
559001-1580

Bedriver hotellverksamhet
under varumärket

Good Morning Hotel+ och
Good Morning Hotel

Good Morning Hotel+
Nyköping

Malmö
Helsingborg
Hägersten
Halmstad
Sundsvall
Västerås

Good Morning Hotel
Arlanda

Jönköping
Karlstad

Kista
Lund

Mölndal
Örebro

Ligula Germany GMBH

Bedriver hotellverksamhet
under varumärket

Good Morning Hotel+,
Good Morning Hotel

och Collection

Good Morning Hotel+
Berlin City East

Leipzig
Bad Oldesloe

Good Morning Hotel
Berlin city West

Erfurt
Gelsenkirchen

Collection
Bad Malente

Hotel Dieksee

www.motel-l.se
www.ronnum.se
www.ligula.dk
www.ligula.de



Ligula Hospitality Group AB
Södra Vägen 12, 5 vån . 412 54 Göteborg

Tel: 031-80 40 55
info@ligula.se


