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Styrelsen och verkställande direktören för Omnicar Holding 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 tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Omnicar i korthet
Omnicar förändrar hur människor servar sina bilar genom att använda våra mobila servicebilar som
servar bilägarnas bilar på deras föredragna plats. Du behöver inte längre köra till verkstaden för att få din
bil servad eller reparerad utan Omnicar kommer till våra kunders adress.
 
Omnicar har etablerat sig som den ultimata kundrankade verkstaden i Danmark. 
Vi har redan servat 7 000 bilar och våra kunder älskar vad de får, helt klart från vårt 5-stjärniga
Trustpilot-betyg. Omnicar kommer att fortsätta att utöka den mobila bilserviceverksamhet och lägga till
fler servicebilar varje månad under 2022.
 
Omnicar vill också förändra hur människor köper och säljer bilar. Omnicar vill göra ägandet av elbilar
bekvämare under hela livscykeln  inspirerat av vad Cazoo, Cavanna och andra innovativa företag har
gjort utanför Danmark. Skillnaden är att Omnicar endast kommer att fokusera på elbilar kombinerat med
det attraktiva värdet av paket med vår mobila biltjänst.
 
Företaget har sitt säte i Helsingborg.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den positiva utvecklingen gjorde att vi i november beslutade att anställa Mikkel K. Christensen som ny
VD och där Claus T. Hansen tar över rollen som arbetande styrelseordförande.
 
I december genomfördes en nyemission som tillförde 19,6 MSEK i likvida medel.
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 10 mars avtalades om att Mekonomen Group investerar 19 MSEK i Omnicar medan ledningen för
Omnicar åtar sig att investera ytterligare 6 MSEK. Mekonomens ägande kommer att uppgå till 20,5%
efter de två emissionerna vilket gör Mekonomen till största aktieägare i Omnicar.
 
I april 2022 lanserade Omnicar sales plattform WWW.OMNICARSALE.DK där vi erbjuder kunder att
köpa elbilar.
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Finansiering 
Ledningen bedömer att bolagets finansierings- och likviditetsbehov avseende eventuella nyinvesteringar
kan tillgodoses genom befintligt kapital eller genom tillskott av nytt kapital. Med den positiva
tillväxtresan förväntas det fortsätta ge goda möjligheter att attrahera nytt kapital.
 
Styrelsen beslutar om det är nödvändigt att ställa finansieringen till förfogande genom ytterligare lån
eller kapitalanskaffning genom nyemssion.
 
 
Ägarförhållanden
Namn Antal aktier Antal röster %  
Oliver Invest ApS * 5 757 875 12,2  
Kevin Jan Magnusson 972 054 2,1  
The Way Forward ApS ** 220 000 0,5  
Övriga aktieägare 40 197 372 85,2  
Totalt 47 147 301 100  

 
* Styrelseordförande Claus T.Hansen äger 100% av aktierna i Oliver Invest ApS.
** Styrelseledamot Mad Kjær ägen 100% av aktierna i The Way Forward ApS.
 
Aktier
Det finns en aktietyp i OmniCar.Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock market under symbolen
"OMNI". Varje aktie berättigar innehavaren till en pro rata andel av bolagets tillgångar och resultat.
Antalet aktier var den 31 december 2021, 47 147 301 st (29 640 698 st), Det genomsnittliga antalet aktier
under 2021 uppgick till 30 408 111 st (21 368 739 st). 
 
Teckningsoptioner
Se under not 16 Teckningsoptioner.

Flerårsöversikt (Tkr)      
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 17 870 10 779 12 081 13 990 15 418
Resultat efter finansiella poster -16 991 -867 -38 828 -30 765 -4 995
Årets resultat -16 782 -655 -38 613 -37 019 -4 471
Balansomslutning 11 336 4 464 2 859 19 151 49 890
Soliditet (%) 15,8 -0,1 -2,7 68,1 92,9
Antal anställda 11 5 15 35 15
      
Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 5 136 5 135 2 996 0 0
Resultat efter finansiella poster -18 096 -6 184 -50 604 -8 120 -875
Årets resultat -18 096 -6 184 -50 604 -8 120 -875
Balansomslutning 13 220 6 276 12 355 43 783 47 472
Soliditet (%) 55,0 37,0 37,0 89,0 99,0
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Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Ej registrerat

aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital

inkl. årets
resultat Totalt

      
Belopp vid årets ingång 2 964 0 62 694 -66 243 -585
Nyemissioner 1 751 212 17 668  19 631
Emissionskostnader   -155  -155
Omräkningsdifferens    -316 -316
Årets resultat    -16 782 -16 782
Belopp vid årets utgång 4 715 212 80 207 -83 341 1 793
      
      

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Uppskriv-
ningsfond

Ej
registrerat
aktiekapit

al
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
        
Belopp vid årets ingång 2 964 6 000 0 6 541 -3 446 -6 184 5 875
Nyemission 1 751  212 17 668   19 631
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:    -6 541 357 6 184 0
Emissionskostnader    -155   -155
Årets resultat      -18 096 -18 096
Belopp vid årets utgång 4 715 6 000 212 17 513 -3 089 -18 096 7 255
        
        

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
balanserad vinst 14 424 309
årets förlust -18 096 255
 -3 671 946
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -3 671 946
 -3 671 946
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Nettoomsättning  17 870  10 779  
Övriga rörelseintäkter  0  1 019  
  17 870  11 798  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -6 477  -718  
Övriga externa kostnader 4, 5 -16 377  -5 433  
Personalkostnader 6 -9 395  -5 199  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar  -19  -3  
  -32 267  -11 353  
Rörelseresultat  -14 397  445  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 388  159  
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -2 982  -1 471  
  -2 594  -1 312  
Resultat efter finansiella poster  -16 991  -867  
      
Resultat före skatt  -16 991  -867  
      
Skatt på årets resultat 10 210  212  
Årets resultat  -16 782  -655  
Hänförligt till moderföretagets aktieägare  -16 782  -655  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 11 34  52  
  34  52  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga fordringar 13 305  0  
  305  0  
Summa anläggningstillgångar  339  52  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  92  0  
  92  0  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 928  311  
Aktuella skattefordringar  216  142  
Övriga fordringar  2 708  593  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 319  198  
  5 171  1 244  
      
Kassa och bank  5 734  3 168  
Summa omsättningstillgångar  10 997  4 412  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  11 336  4 464  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare      
Aktiekapital  4 927  2 964  
Övrigt tillskjutet kapital  80 207  62 694  
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -83 341  -66 243  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare  1 793  -585  
      
Summa eget kapital  1 793  -585  
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder 20 373  1 703  
  373  1 703  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  2 756  1 103  
Övriga skulder  4 601  1 512  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 813  731  
  9 170  3 346  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 336  4 464  
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -16 991  -583  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 22 19  0  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  -16 972  -583  
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten  -92  0  
Förändring kundfordringar  -1 617  0  
Förändring av kortfristiga fordringar  127  435  
Förändring leverantörsskulder  1 653  0  
Förändring av kortfristiga skulder  -179  -3 479  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -17 080  -3 627  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  0  -55  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -130  0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -130  -55  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  17 417  5 759  
Upptagna lån  7 200  0  
Amortering av lån  -4 955  -59  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  19 662  5 700  
      
Årets kassaflöde  2 452  2 018  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  3 168  1 146  
Kursdifferens i likvida medel      
Kursdifferens i likvida medel  114  4  
Likvida medel vid årets slut  5 734  3 168  
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  5 136  5 136  
Övriga rörelseintäkter  0  700  
Summa rörelsens intäkter  5 136  5 836  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 4, 5 -7 161  -1 914  
Personalkostnader 6 0  -948  
Summa rörelsens kostnader  -7 161  -2 862  
      
Rörelseresultat 3 -2 025  2 974  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag 7 -15 740  -8 882  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 325  34  
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -656  -310  
Summa finansiella poster  -16 072  -9 158  
      
Resultat efter finansiella poster  -18 096  -6 184  
      
Skatt på årets resultat 10 0  0  
Årets resultat  -18 096  -6 184  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag  6 107  6 107  
 12 6 107  6 107  
      
Summa anläggningstillgångar  6 107  6 107  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Fordringar hos koncernföretag  4 086  0  
Övriga fordringar  2 559  156  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2  11  
  6 647  167  
      
Kassa och bank  61  2  
      
Summa omsättningstillgångar  6 708  169  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  12 815  6 276  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 15, 17     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  4 715  2 964  
Ej registrerat aktiekapital  212  0  
Uppskrivningsfond 18 6 000  6 000  
  10 927  8 964  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  17 513  0  
Balanserad vinst eller förlust  -3 089  3 095  
Årets resultat  -18 096  -6 184  
  -3 672  -3 089  
      
Summa eget kapital  7 255  5 875  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  185  197  
Skulder till koncernföretag  441  41  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 385  162  
Övriga skulder  4 549  0  
Summa kortfristiga skulder  5 560  401  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 815  6 276  
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -18 096  -6 184  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 15 740  8 882  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  -2 356  2 698  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga fordringar  -4 025  5 576  
Förändring av leverantörsskulder  -13  -1 597  
Förändring av kortfristiga skulder  426  -4 057  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 968  2 620  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -15 740  -8 882  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -15 740  -8 882  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  17 417  5 759  
Upptagna lån  7 200  0  
Amortering av lån  -2 850  0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 767  5 759  
      
Årets kassaflöde  59  -503  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  2  505  
Likvida medel vid årets slut  61  2  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor (SEK).
Finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK) såvida inget annat nämns. De finansiella
rapporterna är upprättade i enlighet med fortlevnadsprincipen,
 
Utländska valutor
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Ickemomentära
poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om.
Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande
affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag för transaktioner som utgör säkring och som
uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Grund för upprättande
Med "Omnicar" eller "Bolaget" avses koncernen, det vill säga Omnicar Holding AB med
organisationsnummer 559113-3987 och dess helägda dotterbolag 
Omnicarservice ApS (f.d AutoCRM ApS) och Omnicar AB.

Omnicar startade sin verksamhet i februari 2016 i bolaget Omnicar A/S. I maj 2017 bildades Omnicar
Holding AB genom en apportemission, varvid aktierna i Omnicar A/S förvärvades i utbyte mot aktier i
Omnicar Holding AB varvid koncernförhållande uppstod. Förvärvet behandlas som en transaktion mellan
företag under gemensam kontroll, med motivet att de tidigare ägarna av aktierna i Omnicar A/S erhöll
aktier i Omnicar Holding AB i samma proportioner, vilket därmed inte medförde någon förändring i
ägarkretsen.  I juni 2019 sattes dotterbolaget Omnicar A/S i konkurs. Dotterbolaget Omnicarservice ApS
startade sin verksamhet 29/5 2019 som är det rörelsedrivande företaget i koncernen. Dotterbolaget
Omnicar AB startade sin verksamhet i januari 2018.
 
Koncernredovisning upprättas därför som sammanslagna finansiella rapporter, d v s som om koncernen
bildades 2017-01-01.
 
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med
avdrag för mervärdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
 
Koncernredovisning
Omnicar Holding AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 12.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dagen då det
bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag i Danmark är i enlighet med redovisning och regler för mindre
företag i Danmark.
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Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Fordringar och
skulder i utländsk valuta omräknas i koncernredovisningen till balansdagens valutakurs. Intäkter och
kostnader i utländsk valuta omräknas i koncernredovisningen utifrån periodens genomsnittliga
valutakurs. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas mot eget kapital. Internvinster
elimineras i sin helhet.
 
Andelar i koncerföretag
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt i anskaffningsvärdet, vilket inkluderar
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och
aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. 
Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet
om värdenedgången kan antas vara bestående.
 
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag:
 
Inventarier   3-6 år
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
 
 
 
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till
instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen
över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när en
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. 
 
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till
anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Viud värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdes
princip, d v s det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga
skulder värderas till nominellt belopp.
 
Bolaget har inga derivatinstrument
 
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.
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Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.

 
Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelar med att äga en tillgång i allt väsentligt
överförs från leasegivaren till ett företag i koncernen klassificeras i koncernredovisningen som finansiella
leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång
respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga
värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs
till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av
linjärt över leasingperioden.
 
Leasingavtal där de ekonomiska fördelarna och riskerna som är hänförliga till leasingobjektet i allt
väsentligt kvarstår hos leasegivaren. klasssificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en
första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Koncernen har
enbart leasingavtal som klassificeras som operationell leasing.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
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 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.
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar  kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.
 
Ersättningar efter avslutad anställning  i koncernföretagen omfattas anställda endast av avgiftsbestämda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har
inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte
kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster
utförs.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner
som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa - och
banktillgodohavanden, tillgodohavanden på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt
kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktation.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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

Årets resultat

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fodringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan
anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och
skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.
 
Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess
återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till
detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet.
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida inbetalningar som tillgången
genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
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genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Koncernen
Moderbolaget
 
Koncernföretagen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer definitionsmässigt att motsvara det verkliga
värdet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan

Företagsledningen har gjort bedömningen att inga av de tillgångs - och skuldbelopp som redovisas per
balansdagen är förknippade med en risk att behöva justeras i väsentlig grad under det nästkommande
året.
 
 
Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget
 2021 2020  
    
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen 12,79 % 33,00 %  
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen 100,00 % 100,00 %  
    

Not 4 Leasingavtal
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 471 tkr (425).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett år 1 433 121  
Senare än ett år men inom fem år 3 861 0  
 5 294 121  
    

Moderbolaget
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 53 tkr (0).
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Not 5 Arvode till revisorer
Koncernen
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2021 2020  
RSM Stockholm AB    
Revisionsuppdrag 237 0  
 237 0  
Andra revisionsbolag    
Revisionsuppdrag 202 478  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 55  
Övriga tjänster 295 54  
 497 587  
    

Moderbolaget
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2021 2020  
RSM Stockholm AB    
Revisionsuppdrag 237 0  
 237 0  
Andra revisionsbolag    
Revisionsuppdrag 82 225  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 55  
Övriga tjänster 0 54  
 82 334  
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Not 6 Anställda och personalkostnader
Koncernen
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 2 2  
Män 9 3  
 11 5  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 341 2 353  
Övriga anställda 7 985 3 568  
 8 326 5 921  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0  
Pensionskostnader för övriga anställda 835 458  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 110 71  
 945 529  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 9 271 6 450  
    

* Inom övriga externa kostnader redovisas ersättningar till VD om totalt 2 327 tkr (2 353 tkr). Bolaget
har ej betalt ut några ersättningar för styrelsearvode i enlighet med beslut på årsstämma.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel män i styrelsen 100 % 100 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %  
    

Moderbolaget
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel män i styrelsen 100 % 100 %  
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Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2021 2020  
    
Nedskrivningar -15 740 -8 882  
 -15 740 -8 882  
    

 
Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
 2021 2020  
    
Kursdifferenser 388 159  
 388 159  
    

Moderbolaget
 2021 2020  
    
Kursdifferenser 325 34  
 325 34  
    

 
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
 2021 2020  
    
    
Övriga räntekostnader 2 897 881  
Kursdifferenser 85 590  
 2 982 1 471  
    

Moderbolaget
 2021 2020  
    
    
Övriga räntekostnader 650 290  
Kursdifferenser 6 19  
 656 310  
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Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
 2021 2020  
    
Skatt på årets resultat    
Aktuell skatt -210 -212  
Totalt redovisad skatt -210 -212  
    

Avstämning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  -16 991  -867
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 3 500 21,4 186
Skatteeffekt av:     
Ej avdragsgilla kostnader  -3 260  -1 910
Ej skattepliktiga intäkter  0  0
Årets underskott för vilka uppskjuten
skattefordran inte redovisats  -4 101  -1 210
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång  0  552
Övriga skattemässiga justeringar  3 423  2 139
Skillnad utländsk skattesats  228  31
Redovisad effektiv skatt -1,2 -210 -24,4 -212
     

 
Ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 43,5 mkr (27,7). Underskotten har ingen förfallotidpunkt.
Till följd av osäkerhet i när och om underskottsavdragen kan nyttjas, så har ingen uppskjuten skatt
redovisats i balansräkningen..
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Moderbolaget
 2021 2020  
    
Skatt på årets resultat    
Aktuell skatt 0 0  
Totalt redovisad skatt 0 0  
    

Avstämning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  -18 096  -6 184
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 3 728 21,4 1 323
Skatteeffekt av:     
Ej avdragsgilla kostnader  -3 242  -1 919
Årets underskott för vilka uppskjuten
skattefordran inte redovisats  -517  0
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång  0  570
Övriga skattemässiga justeringar  32  26
Redovisad effektiv skatt 0,0 0 0,0 0
     

 
Ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 24,7 mkr (22,2). Underskotten har ingen förfallotidpunkt.
Till följd av osäkerhet i när och om underskottsavdragen kan nyttjas, så har ingen uppskjuten skatt
redovisats i balansräkningen..
 
 
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 55 0  
Inköp 0 55  
Omräknngsdifferens 1 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 56 55  
    
Ingående avskrivningar -3 0  
Årets avskrivningar -19 -3  
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 -3  
    
Utgående redovisat värde 34 52  
    



Omnicar Holding AB (publ)
Org.nr 559113-3987

22 (26)
 

   
 

    

 
Not 12 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 10 832 45 447  
Lämnade aktieägartillskott 15 740 8 882  
Utrangering 0 -43 497  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 572 10 832  
    
Ingående nedskrivningar -4 725 -39 340  
Utrangering 0 43 497  
Årets nedskrivningar -15 740 -8 882  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -20 465 -4 725  
    
Utgående redovisat värde 6 107 6 107  
    

 
Not 13 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Tillkommande fordringar 305   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 305 0  
    
Utgående redovisat värde 305 0  
    

 
Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda kostnader 319 198  
 319 198  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda kostnader 2 11  
 2 11  
    

 
Not 15 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Antal A-Aktier 47 147 301 0,1  
 47 147 301  
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Not 16 Teckningsoptioner
Moderbolaget
 
Bolagsstämma 2021-07-08 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission
av teckningsoptioner (1) och teckninsoptioner (2) enligt följande:

Teckningsption (1) om att emittera högst 975 000 teckningsoptioner av serie I till vissa anställda i
bolaget. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,68
SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 6
juli 2022 till och med den 6 juli 2023.

Teckningsoption (2) om att emittera högst 1 200 000 teckningsoptioner av serie II till vissa anställda i
bolaget. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,50
kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna får ske under perioden från och med den 6 juli
2023 till och med den 6 juli 2024.

Maximalt antal nya aktier med bakgrun av teckningsoptioner (1) och teckningsoptioner (2) kan komma
att uppgå till 2 175 000 aktier vilket skulle medföra en utspädning om cirka 5 % av befintlig antal aktier
på balansdagen.
 
 
Not 17 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
 2021-12-31   
    
Förslag till behandling av ansamlad förlust    
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):    
    
balanserad vinst 14 424 309   
årets förlust -18 096 255   
 -3 671 946   
    
behandlas så att    
i ny räkning överföres -3 671 946   
 -3 671 946   
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 -3 671 946   

 
Not 18 Uppskrivningsfond
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Belopp vid årets ingång 6 000 6 000  
Belopp vid årets utgång 6 000 6 000  
    

 
Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna löner 931 0  
Upplupna semesterlöner inkl social avgifter 465 0  
Övriga upplupna kostnader 418 731  
 1 813 731  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Övriga upplupna kostnader 385 162  
 385 162  
    

 
Not 20 Långfristiga skulder
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Övriga skulder 373 1 703  
 373 1 703  
    
Övriga skulder förfaller tidigare än fem år efter balansdagen.
 
 
Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
För företagets egen räkning:    
Företagsinteckningar 3 975 1 800  
Övriga ansvarsförbindelser 5 294 121  
 9 269 1 921  
    
Övriga ansvarsförbindelser avser minsta leasingavgifter vid en uppsägning av kontrakten.
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Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ställda säkerheter för egna avsättningar och skulder    
Företagsinteckningar 0 0  
 0 0  
    

 
Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 19 0  
 19 0  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Nedskrivningar 15 740 8 882  
 15 740 8 882  
    

 
Not 23 Transaktioner med närstående
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Transaktioner med närstående    
Claus T. Hansen (Cubizz GmbH) * 3 612 3 217  
Thomas Bendik-Poulsen (TBP Consulting ApS) 0 21  
MIkkel Andreas Lippmann (Wildcard.dk Invest IVS) 0 426  
 3 612 3 664  
    

* Inkluderar även räntekostnader om 1 093 tkr (864) i Omnicarservice ApS.
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Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
 
Den 10 mars avtalades om att Mekonomen Group investerar 19 MSEK i Omnicar medan ledningen för
Omnicar åtar sig att investera ytterligare 6 MSEK. Mekonomens ägande kommer att uppgå till 20,5%
efter de två emissionerna vilket gör Mekonomen till största aktieägare i Omnicar.

I april 2022 lanserade Omnicar sales plattform WWW.OMNICARSALE.DK där vi erbjuder kunder att
köpa elbilar.
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