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Styrelsen och verkställande direktören för Sjöstrand Coffee Int AB (Publ) avger följande årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Sjöstrand Coffee Int AB, som har sitt säte i Stockholm, grundades 2015 och är moderbolag till Sjöstrand
Trading AB med organisationsnummer 556936-2535. Sjöstrand Coffee Int AB är ett publikt bolag som är
noterat på Spotlight Stock Market. 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Koncernen har under 2021 ökat omsättningen med dryga 154% till ca 26,2 miljoner totalt över året.
Koncernens resultat landar på ca +0,9 miljoner vilket är en betydande förbättring mot fg år.
 
Koncernens resultat landar på ca +0,9 miljoner att jämfora med ca minus 1,6 miljoner föregående år.
Koncernen har därmed vänt till vinst för första gången i företagets historia.
 
Årets resultat påverkas av en betydande omsättningsökning där vi har haft en otroligt stark efterfrågan på
samtliga marknader både i Norden och internationellt. 
 
Omsättningen har konsekvent ökat mot föregående år genom alla fyra kvartalen och det fjärde kvartalet
blev årets starkaste med en omsättning på 8,6 miljoner, en ökning med hela 105% mot föregående år.
Koncernen uppnår ett positivt kassaflöde med en stor förbättring mot föregående år.
Det har vart ett konsekvent fokus på att förbättra företagets marginalstruktur med att jobba mer
strategiskt med pris och marginaler mot framförallt återförsäljarna och det här arbetet kommer att
fortsätta under kommande året. 
 
I samband med bolagsstämman i april så valdes Johanna Krook och Gunnar Steinn Jonsson in till
styrelsen. Johanna Krook blev av personliga skäl tvungna att avgå under maj månad på grund av
personliga skäl. 
 
Under slutet av augusti så tillträdde John Ekeberg som verkställande direktör, efter Cecilia Hjertzell.
John var tidigare försäljningsansvarig och har varit drivande bakom bolagets starka tillväxt. John är
också delägare i Torrahf Invest AB som är största ägare i Sjöstrand Coffee. Han har en lång erfarenhet av
internationell affärsutveckling inom bolag som t ex Gartner, GlobalData och Forrester. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Under januari har bolaget fått två större ordrar med ett sammanlagt värde om 2,1 MSEK från sin
samarbetspartner i Storbritannien, GRIND, (värde 1,6 MSEK) samt från nya europeiska distributören
Aqipa med ett ordervärde om 500 TSEK. 
 
Under 2022 kommer vi att jobba tillsammans med våra distributörer och återförsäljare för att växa vår
affär och det är otroligt positivt att affären via våra befintliga partners fortsätter att utvecklas positivt.  
 
Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat
 
Under 2021 har bolagets resultat påverkats negativt av att den svenska kronan försvagats gentemot USD
samt stigande fraktkostnader vilket har pressat företagets bruttomarginal. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 
Under 2021 etablerade bolaget ett flertal starka partnerskap med starka distributörer och återförsäljare för
att möjliggöra bolagets fortsatta internationella expansion. Bolaget står nu väl positionerat för en fortsatt
stark tillväxttakt under 2022 och ambitionerna inför det kommande räkenskapsåret är höga. 
 
Fokus för det kommande året är framförallt att utveckla affären via distributörer, fortsätta att investera i
vårt varumärke, bygga vår egen online affär samt investera i produktutveckling. För att åstadkomma detta
kommer vi samtidigt att fortsätta bygga den interna organisationen med ny kompetens.  
 
Under 2021 ingick Sjöstrand ett strategiskt samarbete tillsammans med Aqipa som kommer att
representera Sjöstrand på sju internationella marknader. Det gemensamma målet är att Aqipa ska omsätta
2 Miljoner EURO per år vilket skulle innebära en betydande affär för bolaget. För att maximera
potentialen tillsammans med Aqipa så kommer vi att investera i det här partnerskapet med bland annat,
point of sales material för att lyfta vår profil i butiksmiljö, presentationsmaterial samt produktutbildning
för lokala säljorganisationerna. 
 
Under det kommande året kommer vi också att fortsätta investera i vårt varumärke. Sjöstrand's ambition
är att vara ett lifestyle varumärke i premium segmentet och detta ska återspeglas i allt vi gör, produkt som
kommunikation. Under 2021 påbörjades arbetet med vår grafiska profil tillsammans med
varumärkesbyrån Grand Public. Fokus för 2022 är nu att börja bygga ett internt marknadsteam för att
exekvera på den strategi som ligger samt utveckla varumärket vidare.
 
Under 2021 stod vår egen online affär för ca 10% av omsättningen och fokus framåt är att bygga vår egen
kanal för att bli en mer betydande del av den totala omsättningen. Vår egen online kanal erbjuder en
mycket starkare bruttomarginal och det påverkar också positivt till vårt kassaflöde då vi får in pengarna
mycket snabbare jämfört med de övriga kanalerna. Vi ser också en stor fördel med att bygga
direktrelationer med våra konsumenter och de insikter vi kan dra fördel av genom att äga kunddatan.
      
Det rådande marknadsläget ur ett branschperspektiv har varit relativt gynnsamt under 2021 och spås en
fortsatt god tillväxt genom ett flexibelt arbetssätt som en konsekvens av Covid-19. 
 
Sjöstrand är primärt ett B2C varumärke och vi gynnas av att mer av kaffedrickandet sker i hemmet
jämfört med på kontoret.
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Resultat och ställning
 
Bolagets resultat landar på +0,9 MKR för 2021 och med en kraftigt ökad tillväxt i omsättningen. 
Vi går in i 2022 med ett stort momentum, ett etablerat distributionsnät för internationell tillväxt samt ett
starkt team under tillväxt. Vi ser att vi under 2021 har skapat goda förutsättningar för en kraftig ökad
omsättning och resultat under 2022. 
 
Hållbarhetsupplysningar
 
Sjöstrand verkar för att samtliga bolagets verksamheter driver sin affärsutveckling utifrån ett
hållbarhetsperspektiv utifrån perspektivet människan, planeten, lönsamheten. Genom en tydligt cirkulär
affärsmodell skapas goda förutsättningar för en hållbar och lönsam affärsmodell, en efterfrågan bland
köparna som ställer allt större krav på de företag de väljer att handla av att de handlar utifrån ett
hållbarhetsperspektiv, vilket på sikt gynnar ägarna genom en ökad lönsamhet. 
 
 
Organisation och styrelse
 
Vid årets slut hade Sjöstrand Coffee INT AB (Publ) två anställda och fyra styrelseledamöter. Koncernen
hade 6 antällda.
 
 
Ägare
 
Största ägarna från Aktieboken, Euroclear per 2021-12-31:
 

  
Aktien
 
Bolaget har per 2021-12-30, 25 228 998 st aktier, varav 800 000 serie av serie A och 24 428 998 st av
serie B. Aktiekapitalet uppgick den 31/12 2021 till 2 522 899,80 SEK. 
 
Vid årets slut var aktiekursen 2,90 SEK och det totala börsvärdet 73 164 094 SEK.
 
Väsentliga förändringar i ägarstrukturen
 
Inga väsentliga förändringar i ägarstrukturen har skett under 2021.
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Flerårsöversikt (Tkr)      
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 26 233 10 303 6 809 4 773 2 747
Resultat efter finansiella poster 933 -1 601 -1 668 -1 745 -1 740
Soliditet (%) 28,7 53,6 75,6 81,3 16,3
Balansomslutning 15 899 6 169 3 889 4 568 7 324
Antal anställda 6 3 3 1 2
      
Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 1 545 80 189 108 155
Resultat efter finansiella poster -800 -1 821 -1 373 -1 699 -256
Soliditet (%) 73,1 97,6 99,0 99,1 99,4
Balansomslutning 9 960 7 699 7 440 7 821 5 309
Antal anställda 2 1 1 0 0
      

 
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
 
Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

     
Belopp vid årets ingång 2 522 900 11 253 203 -10 472 590 3 303 513
Emisson av
teckningsoptioner   570 000 570 000
Årets resultat   683 235 683 235
Belopp vid årets utgång 2 522 900 11 253 203 -9 219 355 4 556 748
     
      

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
      
Belopp vid årets ingång 2 522 900 11 253 203 -4 443 440 -1 820 546 7 512 117
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:   -1 820 546 1 820 546 0
Emisson av
teckningsoptioner   570 000  570 000
Årets resultat    -799 702 -799 702
Belopp vid årets utgång 2 522 900 11 253 203 -5 693 986 -799 702 7 282 415
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 5 559 217
årets förlust -799 702
 4 759 515
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 4 759 515
 4 759 515
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning

Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Nettoomsättning  26 233 453  10 303 472  
Övriga rörelseintäkter  471 705  95 690  
  26 705 158  10 399 162  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -16 315 608  -7 465 997  
Övriga externa kostnader  -4 620 932  -2 461 913  
Personalkostnader 2 -3 965 067  -1 621 515  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -258 927  -250 121  
Övriga rörelsekostnader  -570 138  -196 429  
  -25 730 672  -11 995 975  
Rörelseresultat  974 486  -1 596 813  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -41 251  -3 715  
      
Resultat före skatt  933 235  -1 600 527  
      
Uppskjuten skatt  -250 000  0  
Årets resultat  683 235  -1 600 527  
Hänförligt till moderföretagets aktieägare  683 235  -1 600 527  
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Koncernens
Balansräkning

Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 3 193 546  383 868  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  samt
liknande rättigheter 4 393 729  0  
Goodwill 5 0  0  
  587 275  383 868  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 6 59 739  0  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Uppskjuten skattefordran 7 0  250 000  
Andra långfristiga fordringar 8 317 642  30 000  
  317 642  280 000  
Summa anläggningstillgångar  964 656  663 868  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  2 199 522  1 056 467  
Förskott till leverantörer  5 945 465  1 954 542  
  8 144 987  3 011 009  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  4 241 975  1 312 808  
Övriga fordringar  68 159  40 991  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  192 794  344 632  
  4 502 928  1 698 431  
      
Kassa och bank 9, 10 2 286 408  795 331  
Summa omsättningstillgångar  14 934 323  5 504 771  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  15 898 979  6 168 639  
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Koncernens
Balansräkning

Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare      
Aktiekapital  2 522 900  2 522 900  
Övrigt tillskjutet kapital  11 253 203  11 253 203  
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -9 219 355  -10 472 590  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare  4 556 748  3 303 513  
      
Summa eget kapital  4 556 748  3 303 513  
Avsättningar 11     
Övriga avsättningar  209 792  20 775  
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder  1 698 156  0  
      
Kortfristiga skulder      
Förskott från kunder  23 045  2 999  
Leverantörsskulder  4 725 850  1 368 115  
Aktuella skatteskulder  40 020  0  
Övriga skulder  976 778  745 056  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 668 590  728 181  
  9 434 283  2 844 351  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 898 979  6 168 639  
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Koncernens
Kassaflödesanalys

Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  933 235  -1 600 528  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 12 8 927  250 121  
Betald skatt  40 020  0  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  982 182  -1 350 407  
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten  -5 133 978  -1 607 074  
Förändring kundfordringar  -2 929 167  -769 691  
Förändring av kortfristiga fordringar  124 670  -9 722  
Förändring leverantörsskulder  3 357 735  1 142 731  
Förändring av kortfristiga skulder  3 192 177  772 133  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -406 381  -1 822 029  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -453 118  27 750  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -68 955  0  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -37 642  -30 000  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -559 715  -2 250  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  570 000  1 965 600  
Upptagna lån  1 887 173  0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 457 173  1 965 600  
      
Årets kassaflöde  1 491 077  141 321  
Likvida medel vid årets början  795 331  654 010  
Likvida medel vid årets slut  2 286 408  795 331  



Sjöstrand Coffee Int AB (Publ)
Org.nr 559024-7275   

10 (22)
 

     
Moderbolagets
Resultaträkning

Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  1 545 138  79 993  
Övriga rörelseintäkter  0  293  
  1 545 138  80 286  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -478 677  -548 205  
Personalkostnader  -1 832 172  -1 101 623  
  -2 310 849  -1 649 828  
Rörelseresultat 13 -765 711  -1 569 542  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag 14 0  -250 000  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -33 991  -1 004  
  -33 991  -251 004  
Resultat efter finansiella poster  -799 702  -1 820 546  
      
Resultat före skatt  -799 702  -1 820 546  
      
Årets resultat  -799 702  -1 820 546  
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Moderbolagets
Balansräkning

Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar 5     
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 15, 16 4 550 000  4 550 000  
Fordringar hos koncernföretag 17 5 312 287  2 992 056  
  9 862 287  7 542 056  
Summa anläggningstillgångar  9 862 287  7 542 056  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Övriga fordringar  25 256  30 436  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  66 000  66 000  
  91 256  96 436  
      
Kassa och bank 10 6 094  60 184  
Summa omsättningstillgångar  97 350  156 620  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  9 959 637  7 698 676  
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Moderbolagets
Balansräkning

Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  2 522 900  2 522 900  
      
Fritt eget kapital      
Fri överkursfond  11 253 203  11 253 203  
Balanserad vinst eller förlust  -5 693 986  -4 443 440  
Årets resultat  -799 702  -1 820 546  
  4 759 515  4 989 217  
Summa eget kapital  7 282 415  7 512 117  
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder  1 698 156  0  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  83 681  5 963  
Aktuella skatteskulder  24 012  0  
Övriga skulder  497 355  46 541  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  374 018  134 055  
Summa kortfristiga skulder  979 066  186 559  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  9 959 637  7 698 676  
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys

Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -799 702  -1 820 546  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12 0  250 000  
Betald skatt  24 012  0  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  -775 690  -1 570 546  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga fordringar  5 180  -14 037  
Förändring av leverantörsskulder  77 718  -7 825  
Förändring av kortfristiga skulder  690 777  121 193  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 015  -1 471 215  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -2 320 231  -559 708  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  0  1 965 600  
Upptagna lån  1 698 156  0  
Teckningsoption  570 000  0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 268 156  1 965 600  
Årets kassaflöde  -54 090  -65 323  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  60 184  125 507  
Likvida medel vid årets slut  6 094  60 184  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
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 tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde 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.
 
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 eliminerats i koncernresultaträkningen.
 
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.
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Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 20-33%  
Goodwill 20%  
   

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt 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 övriga 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 balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs 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 omfattning 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 hänförlig till obeskattade reserver.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
 
 
Not 2 Anställda och personalkostnader
Koncernen
 2021 2020
   
Medelantalet anställda   
Kvinnor 4 2
Män 2 1
 6 3
   
Löner och andra ersättningar   
Styrelse och verkställande direktör 822 840 737 436
Övriga anställda 2 110 839 401 688
 2 933 679 1 139 124
   
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 80 000 0
Pensionskostnader för övriga anställda 206 037 0
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 836 430 309 358
 1 122 467 309 358
   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 4 056 146 1 448 482
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pensionskostnader 4 056 146 1 448 482

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 3 778 850 3 778 850  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 778 850 3 778 850  
    
Ingående avskrivningar -3 394 982 -3 204 662  
Årets avskrivningar -190 322 -190 320  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 585 304 -3 394 982  
    
Utgående redovisat värde 193 546 383 868  
    

 
Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Inköp 453 118 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 453 118 0
   
Årets avskrivningar -59 389 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -59 389 0
   
Utgående redovisat värde 393 729 0
   

 
Not 5 Goodwill
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 358 811 358 811  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 358 811 358 811  
    
Ingående avskrivningar -358 811 -299 010  
Årets avskrivningar 0 -59 801  
Utgående ackumulerade avskrivningar -358 811 -358 811  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Inköp 68 955 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68 955 0
   
Årets avskrivningar -9 216 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 216 0
   
Utgående redovisat värde 59 739 0
   

 
Not 7 Uppskjuten skattefordran
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Belopp vid årets ingång 250 000 250 000
Under året återförda belopp -250 000 0
 0 250 000
   

Not 8 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 30 000 0  
Tillkommande fordringar 317 643 30 000  
Avgående fordringar -30 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 317 643 30 000  
    
Utgående redovisat värde 317 643 30 000  
    

 
Not 9 Checkräkningskredit
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 500 000 500 000  
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0  
    

 
Not 10 Ställda säkerheter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Företagsinteckning 500 000 500 000  
Spärrade medel 0 50 000  
 500 000 550 000  
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Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Spärrade medel 0 50 000  
 0 50 000  
    

 
Not 11 Avsättningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Övriga avsättningar   
Belopp vid årets ingång 20 775 20 775
Årets avsättningar 189 017 0
 209 792 20 775
   
Specifikation övriga avsättningar   
Garantiåtaganden 209 792 20 775
 209 792 20 775
   

 
 
Not 12 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 258 927 250 121  
Uppskjuten skatt -250 000 0  
 8 927 250 121  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Nedskrivning andelar i dotterbolag 0 250 000  
 0 250 000  
    

 
 
Not 13 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget
 2021 2020  
    
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen 0,00 % 41,20 %  
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen 100,00 % 100,00 %  
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Not 14 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2021 2020  
    
Nedskrivningar 0 -250 000  
 0 -250 000  
    

 
Not 15 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 5 050 000 4 800 000  
Lämnade aktieägartillskott 0 250 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 050 000 5 050 000  
    
Ingående nedskrivningar -500 000 -250 000  
Årets nedskrivningar 0 -250 000  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -500 000 -500 000  
    
Utgående redovisat värde 4 550 000 4 550 000  
    

 
 
Not 16 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde  

Sjöstrand Trading AB 100% 100% 51 994 4 550 000  
    4 550 000  
      
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Sjöstrand Trading AB 556936-2535 Stockholm 1 824 332 1 482 936  
      

 
Not 17 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 2 992 056 2 682 348  
Tillkommande fordringar 3 896 231 1 794 924  
Avgående fordringar -1 576 000 -1 485 216  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 312 287 2 992 056  
    
Utgående redovisat värde 5 312 287 2 992 056  
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Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
 
Styrelsen följer aktivt utvecklingen av utbrottet av coronaviruset Covid-19 och vidtar löpande åtgärder
för att begränsa eventuell påverkan på bolagets verksamhet. Styrelsen kan i dagsläget inte bedöma
omfattningen av den eventuella påverkan (om någon) som utbrottet kan komma att få på bolagets resultat
och verksamhet efter räkenskapsårets slut.
 
 
Not 19 Eventualförpliktelser
Moderbolaget
 
Sjöstrand Coffee Int AB har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget Sjöstrand Trading AB 
som innebär att moderbolaget svarar för att dotterbolagets egna kapital uppgår till det registrerade
aktiekapitalet.
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Min revisionsberättelse har lämnats 



 

REVISIONSBERÄTTELSE Sjöstrand Coffee Int AB (Publ) år 2021 

Till bolagsstämman i Sjöstrand Coffee Int AB (Publ), org.nr. 559024-7275 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 

Sjöstrand Coffee Int AB (Publ) för år 2021.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Sjöstrand Coffee Int AB (Publ)s och dess dotterföretags 

finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Sjöstrand Coffee Int 

AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för mina uttalanden.      

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 

direktören för bedömningen av bolagets 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 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 

koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 

och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns 

på Revisorsinspektionens webbplats: 

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 

revisionsberättelsen. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 

författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även 

utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Sjöstrand Coffee Int AB (Publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

Sjöstrand Coffee Int AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för mina 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 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 

sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 

bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 

fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 

på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om 

ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 

väsentligt avseende: 

• 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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust, och därmed mitt 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. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på 

Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.         

Stockholm den

 

 

Anneli Richardsson  

Auktoriserad revisor  
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