
Årsredovisning 
och koncernredovisning
1 januari 2016 – 31 december 2016

Granular AB (publ) 556379-2588
www.realstevia.com





Styrelsen och vd för Granular AB avger härmed årsredovisning och  
koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Årsredovisning och koncern redovisning  
för Granular AB



4 Årsredovisning 2016

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT ........................................................................................................................................................................................................................................ 15

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING .............................................................................................................................................................................................................16

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL ............................................................................................................................................................................ 18

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN ..............................................................................................................................................................................................................................................  19

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING .............................................................................................................................................................................................................................................................. 20

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING .......................................................................................................................................................................................................................................................................  21

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL ................................................................................................................................................... 23

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS .....................................................................................................................................................................................................................................................  24

NOTER  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25

Innehåll



5Årsredovisning 2016

VERKSAMHETSÅRET 2016

Granular har arbetat aktivt med hållbart producerad 
stevia. Stevia är ett naturligt kalorifritt alternativ till 
socker och artificiella sötningsmedel. Granular har 
sedan 2003 byggt upp en stor kunskap avseende 
stevia från jord till bord. Steviaextrakt blev godkänt 
som livsmedelstillsats inom EU i december 2011 och 
sedan dess har bolaget etablerat sig som en stark aktör 
på den europeiska marknaden. Granulars aktiviteter 
inom försäljning och marknadsföring av steviaextrakt, 
steviablad och steviablandningar har intensifierats 
under året. Under 2016 har lanseringar av steviasötade 
produkter fortsatt att öka, både genom lanseringar 
av nya produkter samt att produkter under kända 
varumärken omformulerats med stevia.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick totalt till  
6 690 tkr under året, vilket motsvarar en ökning med 
54 % jämfört med 2015 (4 358 tkr). Ökningen var 
framförallt hänförlig till försäljning av steviaextrakt 
men även försäljning av bladråvara gick uppåt.

Bolaget har fortsatt fokuserat på försäljning i Europa. 
Efterfrågan på bolagets Real Stevia™-produkter utanför 
Europa fortsätter att öka och samarbeten med flera 
internationella företag fortskrider. Granular har blivit 
godkänd leverantör till bl.a. Barry Callebaut, 
Crème de la Cream, Cloetta, Hennig Olsen och 
Halva. Vidare har Granular nu sålt Real Stevia™-
produkter till flera av Europas främsta choklad- och 
konfektyrproducenter vilket stärker bolagets position 
inom choklad- och konfektyrindustrin ytterligare. 
Flera chokladproducenter i USA har under 2016 
påbörjat produktutveckling med Real Stevia™-
produkter. Bolaget har sett ett större intresse från 
kunder och antalet produktlanseringar inom bordsströ 
och nutritionsprodukter har också ökat markant. 
Antalet kunder som testar och formulerar med Real 
Stevia™-produkter har också ökat under 2016. 

Bolaget fick i december 2016 en avropsorder om 
124 t euro (ca 1 195 tkr) till en spansk producent av 

bordsströ, vilket har sålts till en negativ marginal för att 
hjälpa bolagets likviditetssituation. Slutprodukten säljs 
på en av Spaniens största livsmedelskedjor. Bolagets 
likviditetssituation under 2016 har gjort att bolaget har 
givit substantiella rabatter på en produkt för att snabbt 
nå försäljning för att stärka bolagets likviditet. Under 
året har 6 159 kg steviaextrakt av typen RA85 sålts till 
ett rabatterat pris till ovan nämnda kund. Till följd av 
ovanstående har styrelsen bedömt att nedskrivning 
skall göras till nettoförsäljningsvärde av de tidigare 
inköpta lagerhållna produkterna av typen RA85 och 
RA97. Nedskrivningen av de lagerhållna volymerna av 
RA85 och RA97 innebär en minskning av lagervärdet för 
dessa produkter med 1 134 tkr. Ovanstående har varit en 
bidragande faktor till en negativ bruttovinst för 2016 i 
resultaträkningen. Se not 33 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång.

Koncernens totalresultat för året blev – 21 753 tkr 
( -24 771 tkr). Verksamheten har under året finansierats i 
huvudsak genom nyemissioner uppgående till  
13,6 mkr exkl. emissionskostnader och lån om 7,3 mkr 
från både tidigare aktieägare samt nya intressenter. 
Se not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång.

Under 2016 var efterfrågan på ekologiskt odlade 
steviablad från Granulars dotterbolag i Paraguay 
fortsatt stor. Bolaget är ledande på ekologiskt odlade 
steviablad i världen och sålde under 2016 steviablad för 
650 tkr. 

För att kunna möta den ökande efterfrågan på hållbart 
producerade steviablad och extrakt från Paraguay har 
koncernen jobbat för att säkra upp marken som det 
projekterade raffinaderiet skall uppföras på. Ägandet av 
marken har inte övergått till koncernen under 2016 p.g.a. 
att finansieringen inte slutförts. Se not 33 Väsentliga 
händelser efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelse
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Granulars aktier har under 2016 kunnat handlas på 
Mäklarlistan hos Alternativa Aktiemarknaden.

Bolaget hade i samband med årsstämman den  
30 juni 2016 en andra kontrollstämma där bolagets 
varumärke i kontrollbalansräkningen togs upp 
till ett nettoförsäljningsvärde om 26 250 tkr. 
Kontrollbalansräkningen visade att bolagets egna 
kapital i andra kontrollbalansräkningen översteg 
det registrerade aktiekapitalet som därmed var till 
fullo återställt. Kontrollbalansräkningen granskades 
av bolagets revisor, som utfärdade ett yttrande över 
densamma, men avstod från att yttra sig om huruvida 
kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens 
krav eller ej. Bolagsstämman beslutade enhälligt om 
fortsatt drift vid den andra kontrollstämman.

Enligt bolagets balansräkning var bolagets bokförda 
egna kapital negativt per 2016-12-31. Styrelsen bedömer 
att värdet på bolagets varumärke om 26 250 tkr kvarstår 
och kan tillgodoräknas bolagets egna kapital vid 
upprättande av kontrollbalansräkning varför skyldighet 
att upprätta ytterligare kontrollbalansräkning ej 
föreligger vare sig under 2016 eller fram till tidpunkten 
för avlämnandet av denna årsredovisning. Se 
Riskhantering samt not 32 Fortsatt drift. 

Bolaget har under året jobbat kontinuerligt med 
finansiering för att stärka likviditeten och möjliggöra en 
fortsatt expansion, framförallt i Paraguay. I mars 2016 
genomförde bolaget en nyemission om  
6,9 mkr, varav 6,0 mkr kvittades in. I augusti gjorde 
bolaget en nyemission om 1,1 mkr varav 360 tkr var 
genom kvittning. I oktober genomfördes ytterligare 
en kvittningsemission riktad till långivare om 
5,8 mkr och därmed minskades bolagets lån med 
motsvarande belopp. Den 28 december 2016 beslutade 
bolagsstämman om en riktad nyemission om 19 975 tkr 
med en teckningskurs om 4,25 kr per aktie. Nyemission 
tecknades till fullo. 5,5 mkr kvittades in. 

I maj 2016 avgick Anders Brantberg som 
styrelseledamot. Vid det konstituerande styrelsemötet i 
juni 2016 utsågs Zanna McFerson till vice ordförande. 

Bolaget förnyade också huvudkontorets ISO- 
certifieringar 9001 och 14001 för sin kvalitets och 
miljöledning. Granular passerade dessa granskningar 
med lovord för sitt sätt att arbeta proaktivt med 
kundnöjdhet och miljöfrågor.
 
FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

2016 var ett spännande år för såväl steviaindustrin 
som för Granular. Intresset för sockerreduktion på 
ett globalt plan fortsatte att öka under 2016, något 
som har resulterat i ett ökat intresse för stevia. 
Medvetenheten och kunskapen kring ohälsa och 
risken för diabetes och andra sjukdomar på grund av 
övervikt sprider sig över världen och engagerar många 
organisationer och myndigheter. WHO rekommenderar 
en kraftig minskning av det dagliga sockerintaget 
och många länder har implementerat eller överväger 
en sockerskatt. Detta är en utveckling som kommer 
att fortsätta stärka stevians position under lång tid 
framöver. Steviamarknaden växer snabbt och de senaste 
sju åren har över 9 000 nya produkter lanserats globalt, 
där USA har varit den ledande marknaden. Idag innehar 
stevia ca 1 % av den globala sötningsmarknaden och 
beräknas, enligt bl.a. Persistence Market Research, växa 
med ca 8 % per år till ett värde av 565 MUSD år 2020.

Sedan 2014 genomför Granular årligen en 
marknadsundersökning gällande svenska konsumenters 
kännedom om stevia. 2016 års undersökning visar att 
kännedomen kring stevia i Sverige är 68 %, en ökning 
från 2014, då kännedomen var 60 %.  Stevia är numera 
det näst mest kända sötningsalternativet till socker och 
43 % av svenskarna vet om att de någon gång har köpt 
en produkt innehållandes stevia.

Bolaget har sett ett märkbart större intresse från kunder 
samt en positiv försäljningsutveckling med en ökning 
om 54 % för helåret.  Med hjälp av de stora volymer 
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som sålts till subtanstiella rabatter, överskred bolaget 
estimed försäljningsvolym, men ej prognostiserad 
försäljning i SEK. Intresset för stevia som verktyg för 
att minska användningen av socker har aldrig varit 
större men försäljningsvolymen är fortfarande liten i 
förhållande till potentialen som marknaden förutser. 

Marknadsarbetet för att öka försäljningen mot 
europeiska kunder fortsatte under 2016 och flertalet 
europeiska producenter lanserade choklad, lakrits, 
nutritionsprodukter, bordsströ, hälsodryck och glass 
tillverkade med Real Stevia™-produkter.

Många av dessa tillverkare är stora kända namn inom 
livsmedelsindustrin och en del av dessa får bolaget 
berätta om. Granular samarbetar dock ofta med 
producenter under sekretess och Real Stevia™ finns 
därför också i ett flertal produkter som bolaget inte 
kan marknadsföra. Från bolagets sida har utvecklingen 
under 2016 framförallt handlat om att nå större, mer 
internationella kunder med större potential.

Bolaget har under året kontinuerligt uppmärksammats 
för sin smak, kvalitet samt sitt hållbarhetsarbete. Detta 
har bland annat resulterat i att Real Stevia™-produkter 
under 2016 har blivit kvalitets- och smakgodkända 
globalt av världens största chokladproducent 
Barry Callebaut. Likaså har Crème de la Cream, 
Cloetta, Hennig Olsen, och Halva godkänt bolaget 
som leverantör av steviaextrakt. Granular säljer nu Real 
Stevia™-produkter till flera av Europas främsta choklad- 
och konfektyrproducenter vilket stärker bolagets 
position inom detta segment ytterligare. Dessutom har 
flera chokladproducenter i USA under 2016 påbörjat 
produktutveckling med Real Stevia™. Bolaget har under 
året fortsatt samarbeten med flera internationella 
livsmedelsbolag.

Kontinuerlig utbildning av distributörer, genom bl.a. 
work shops har bidragit till ökade försäljningsaktiviteter 
ute i Europa. Bolagets kunskapsdatabas är ett viktigt 
verktyg för att hålla distributörerna uppdaterade med 

dokument och information relaterade till produkten och 
säljprocessen. Databasen har uppdaterats fortlöpande 
under året och är mycket uppskattad. 

Granular har under 2016 arbetat vidare med att knyta 
distributörer till bolaget för att stärka greppet om 
den snabbt växande marknaden för stevia. Bolaget 
har sedan tidigare distributörssamarbeten i Sverige, 
Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Polen, Holland, 
Belgien, Luxemburg, Storbritannien, Italien, Grekland, 
Spanien, Frankrike, Serbien, Rumänien, Ryssland 
och Schweiz. Se not 33 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång.

Samarbetet med Granulars distributörer har utvecklats 
under året och Granular har försett dem med nytt 
marknadsföringsmaterial, samt ställt ut tillsammans 
med dessa på mässor runt om i Europa.

Bolaget har under året förbättrat sitt 
marknadsföringsmaterial och ökat den digitala 
närvaron, vilket har resulterat i fler följare i sociala 
medier och därmed en större målgrupp för bolagets 
kommunikation.  

På huvudkontoret anställdes i december en ny 
marknadsansvarig för att stötta försäljningen och 
ytterligare stärka bolagets digitala närvaro. Att 
stärka närvaron bland de digitala kanalerna är ett 
kostnadseffektivt sätt för Granular att nå ut med 
bolagets värderingar och skapa en god förståelse för 
vad bolaget gör samt stärka varumärket Real Stevia™.

Granular är i en expansiv försäljningsfas och har valt 
att tillföra ytterligare säljkompetens under året, bl.a. en 
försäljningsansvarig, vilket förväntas resultera i en ökad 
försäljning framöver.

Efterfrågan på ekologisk bladråvara fortsatte att 
öka under 2016. Idag är Tyskland det enda landet 
inom EU där steviablad kan säljas och bolaget har 
under året fortsatt att driva frågan om en vidare 
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marknadsacceptans för steviablad; bl.a. genom bolagets 
aktiva medverkan i International Stevia Council och 
genom kommerskollegium i Stockholm. Bolagets 
dotterbolag i Paraguay har under året sålt steviablad 
till den tyska marknaden för produktion av bl.a. söta 
teprodukter.

Granular deltog också vid flera internationella 
livsmedelsmässor och konferenser. Mässorna ledde till 
flera nya samarbetsprojekt med framförallt nya kunder. 
Året inleddes med att vVD Thomas Backelin talade på 
Canadean Soft Drink Strategy i Madrid. Bolaget var 
även representerade vid Vitafoods i Genève, PLMA i 
Amsterdam, Stevia Symposium i Paraguay, HiNi Europe 
i Frankfurt samt SIAL i Paris. Under 2016 har Granular 
Paraguay S.A. fortsatt samarbetet tillsammans med det 
paraguayanska investerings- och exportrådet REDIEX, 
vilket möjliggjorde att Granular var representerade 
i den Paraguayanska utställningsmontern på SIAL i 
Paris.

Intresset från livsmedelstillverkare att utnyttja 
möjligheten till co-branding av Real Stevia™ har fortsatt 
och flera intressanta diskussioner med nuvarande och 
presumtiva kunder har förts under 2016 om co-branding 
som en möjlighet att bättre synliggöra steviainnehållet 
i produkter.

Bolaget har också varit aktivt i International Stevia 
Council med representation i styrelsen, den tekniska 
kommittén samt marknadskommittén. Vidare 
representeras Granular av Granular Paraguay S.A. 
i Capaste (Handelskammaren för paraguayansk stevia) 
samt Federación Americana de la Stevia 
(Amerikanska handelsorganisationen för Stevia). 
I Kina är Granular representerade i Chinese Stevia 
Association.

PRODUKTIONSKEDJAN

Verksamheten inom Granular AB är primärt inriktad 
på marknadsföring och försäljning av steviaextrakt, 
medan dotterbolaget Granular Paraguay S.A. arbetar 
med produktion och försäljning av steviablad. En 
signifikant del av bolagets extraktproduktion planeras 
att förläggas till Paraguay med början 2018. Granulars 
verksamhet i Paraguay är mycket viktig för bolaget, 
då verksamhetens stöd för en hållbar utveckling av 
landsbygden i Paraguay ligger Granular nära om hjärtat 
och är basen för bolagets framtida expansion och 
framgång. Marknadens efterfrågan av paraguayansk 
stevia överstiger fortsatt det för för kinesisk stevia, även 
fast dessa produkter har nått framgång för sin smak och 
kvalité. Den produktion av steviaextrakt som vi planerar 
att starta upp i Paraguay möter därför ett stort intresse 
från både kunder och investerare. Det är av största 
vikt att bolagets långvariga satsning på närvaro och 
verksamhet i Paraguay fortsätter stärkas.

Under 2016 bidrog Granular till att stiftelsen Fundación 
Granular kunde producera cirka 1,3 miljoner ekologiska 
plantor åt kontrakterade bönder. 2016 är sjätte året 
som stiftelsen hjälpt småjordbrukare att producera 
steviaplantor, så att de kan bli leverantörer av steviablad 
till Granular.

Bolaget avlämnade i juli 2016 sin sjätte 
hållbarhetsrapport där bolagets arbete för en hållbar 
framtid tydliggörs. Rapporten följde GRI 
(Global Reporting Initiative) 3 level C.

Ett avtal med Oxfam, en global hjälporganisation som 
arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder, 
tecknades i april 2016. Avtalet syftar till att introducera 
stevia till en av de organisationer Oxfam arbetar med i 
Paraguay. 
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I samarbetet ingår att Granular Paraguay S.A. skall 
bidra med moderplantor och teknisk assistans som 
gör att Oxfams egna tekniker kan hjälpa bönder att 
producera ekologiska steviablad för Granular Paraguay 
S.A. De första skördarna i detta projekt kom under 2016.

Under 2016 initierade Granular Paraguay S.A. ett 
samarbete med Plan International som under tre års tid 
kommer bidra med arbetskraft till Granular Paraguay 
S.A. och Fundación Granular med mål att skapa 
kvalificerad sysselsättning för unga på landsbygden.

Granular Paraguay S.A. har även under 2016 
undertecknat ett samarbetsavtal med Manduvirá, 
Paraguays största ekologiska sockerkooperativ med 
900 bönder, vilket med tiden kommer att påverka 
levnadsstandarden för 4 200 personer i Paraguay och ge 
Granular tillgång till steviablad från ytterligare 3 000 ha 
ekologiskt certifierad odlingsmark.

Granular Paraguay S.A. har under 2016 också initierat 
ett samarbete med kooperativet Coop Palmital vilket 
berör ytterligare 100 bönder som kommer förse 
koncernen med ekologiska steviablad.

Granular AB har sedan 2011 samarbetat med en 
kinesisk producent som producerar högkvalitativt 
steviaextrakt. Samarbetet har varit mycket givande och 
vi har under åren tillsammans utvecklat både smak och 
tekniska egenskaper som t.ex. löslighet för att möta 
marknadens förväntningar. Under 2016 köpte Granular 
1 580 kg från Kina som sålts under året och inledningen 
av 2017. Bolaget sålde även 7 107 kg från tidigare 
inköpta lagerhållna produkter.

3 760 kg extrakt skickades till vår kinesiska leverantör 
för reraffinering. Produkten som skickades var behäftad 
med kvalitetsproblem som i och med reraffineringen 
försvann. En viss förlust av produkt uppstår vid 
reraffinering och ursprungsmängden reducerades till 
2 840 kg. Denna reraffinering gör att produkten får 
ett högre värde per kilo och även att den godkänns 

för användning av bolag som kräver GFSI kompatibla 
certifieringar.  

Bolaget sålde 2 160 kg stevia extrakt till X’ian 
Greenherb Biotech under 2016. Den fordran som 
uppkom i samband med försäljningen kvittades mot 
tidigare upparbetad skuld för obetalda fakturor mellan 
2013 och juni 2016. 

Bolaget har sedan 2010 planerat att inkorporera en 
fabriksfastighet i Caaguazú i verksamheten genom ett 
samarbete med Dr. Nicolás Leoz. Han indikerade under 
2014 att han istället ville sälja marken till Carl Horn af 
Rantzien (grundare och styrelseordförande i Granular 
AB). Granular erlade genom Östgöta Bergslags AB (Se  
not 28 Transaktioner med närstående) en betalning 
för en option att köpa marken. Under 2015 valde 
Granular p.g.a. FIFA-skandalen, att följa vad som 
stiftats i bolagsordningen från 2010. Parterna kom 
därför överens om att omvandla optionsavtalet till 
en handpenning för markköpet. Köpeskillingen för 
marken är densamma som tidigare överenskommet. 
Under 2016 har Dr. Leoz begärts utlämnad till USA. 
Dr. Leoz äger fortfarande marken, men hans fru Maria 
Clemencia Pérez företräder honom i förhandlingarna. 
Förhandlingar avseende förvärv av marken har under 
2016 fortgått i enlighet med tidigare överenskommelse, 
där tidigare delbetalning genom handpenning och 
nedlagda kostnader tillgodoräknas bolaget vid förvärv 
av marken, se Riskhantering samt not 33 Väsentliga 
händelser efter räkenskapsårets utgång.

PERSONAL

Personalkostnaderna i Granular AB minskade under 
2016 med 7 %. Medeltalet anställda i Granular AB under 
2016 uppgick till 6 personer. Det totala antalet anställda 
i Granularkoncernen inklusive dotterbolaget Granular 
Paraguay S.A. uppgick den 31 december 2016 till  
22 st tillsvidareanställda. Den 31 december 2016 hade 
Granular AB även 2 externa konsulter engagerade på 
deltid.
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ORGANISATION

Granularkoncernen består av moderbolaget Granular 
AB och två dotterbolag, det paraguayanska bolaget 
Granular Paraguay S.A. och det svenska bolaget 
Granular Business Development AB.

Granular AB äger 99 % av Granular Paraguay S.A. 
medan 1 % ägs av Margarita Duarte, verkställande 
direktör i Granular Paraguay S.A.

Under 2016 har det inte bedrivits någon verksamhet i 
det vilande bolaget Granular Business Development 
AB.

En följd av avtalet mellan stiftelsen, Fundación Granular 
och Interchurch Organization for Development 
Cooperation (ICCO) som tecknades 2010 är att 
Granular AB skulle överföra 6 % av aktierna i Granular 
Paraguay S.A. till ICCO. Därmed skulle ICCO bli en 
minoritetsaktieägare i Granular Paraguay S.A. under 
de fem år som samarbetet med ICCO var planerat 
till, d.v.s. till 2015. Samarbetet har fortsatt och därmed 
kvarstår planen att överföra ovannämnda 6 % till ICCO 
och när samarbetet avslutas skall Granular AB återköpa 
ovannämnda aktier till en summa om 120 t euro. Denna 
överföring av aktier har dock inte påbörjats och har inte 
heller efterfrågats av ICCO. Bolagets bedömning är 
att en uppdaterad plan för ICCOs minoritetsägarskap 
kommer utarbetas genom fortsatta kontakter under 
2017. ICCO ser fortsatt att Granular är ett viktigt 
referensprojekt som de vill fortsätta jobba med under 
överskådlig tid.

Granular NL S.A. är ett bolag i Paraguay under 
bildande, vars verksamhet är tänkt att bygga och driva 
den nya steviaextraktionsanläggning som bolaget 
planerar i Caaguazú, Paraguay. Under 2016 har den 
löpande driften av Granular NL S.A., finansierats av 
Granular Paraguay S.A. genom tillskott av motsvarande 
65 tkr. Genom att Granular NL S.A. är under bildande, 
så har Granular ej ett bestämmande inflytande, varav 
konsolidering ej har skett.

Fundación Granular är en stiftelse i Paraguay som 
är en fristående enhet skild från koncernen, men 
som stöttas av Granular och spelar en viktig roll i 
Granulars produktionskedja i Paraguay. Stiftelsen är 
uppsatt enligt paraguayansk lag och hade 11 stycken 
tillsvidareanställda den 31 december 2016.

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för stiftelsen 
och dess roll i produktionskedjan beskrivs närmare i 
avsnittet Produktionskedjan.

Att verksamheten bedrivs i form av en stiftelse 
möjliggör att organisationer kan donera pengar till 
projektet, och stiftelsen har än så länge mottagit 
finansiering från bland annat ICCO och DEG (Deutsche 
Investitions und Entwicklungsgesellschaft GmbH, ett 
tyskt investerings- och utvecklingsföretag). 

Granular har under 2016 överfört 754 tkr till stiftelsen 
genom Granular PY S.A. varav 66 tkr som en följd av 
Granular ABs åtagande att 1 % av försäljningsvärdet 
skall gå till stöd för Fundación Granular och 3 tkr som 
en följd av det licensåtagande som bolaget gjort mot 
Fundación Granular för användandet av varumärket 
Real Stevia™.

RISKHANTERING

Den största risk som Granular under 2016 har varit 
exponerad för är likviditets- och finansieringsrisken. 
Med detta avses risken att koncernen inte kan 
uppbringa tillräckligt med likvida medel för att möta 
sina åtaganden. Likviditets- och finansieringsrisker har 

Figur 1. Granularkoncernen

Granular AB (publ)

Granular Paraguay S.A.
Granular Business
Development AB

(vilande bolag)
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det en risk att handpenning samt möjlighet att förvärva 
fastigheten går förlorad. För beskrivning även av 
valutarisk, ränterisk samt kredit och motpartsrisk, se  
not 4 Finansiell riskhantering och finansiella 
instrument.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Antalet aktier och röster per 31 december 2016 
uppgick till 15 900 019 st. I mars 2016 genomförde 
bolaget en nyemission, varpå 6,9 mkr tillfördes 
bolaget, både genom kassaförstärkning för att bidra 
till bolagets likviditet samt genom kvittning av lån 
som upptagits fram till mars 2016 för att stärka det 
egna kapitalet. Emissionen hade en teckningskurs 
om 8 kr per aktie. Bolaget genomförde under augusti 
en riktad nyemission för nuvarande aktieägare inom 
Granular som stängde den 25 augusti 2016. Emissionen 
tecknades till 1,1 mkr vid en teckningskurs på 8 kr 
per aktie. Bolaget har även den 26 oktober 2016 
genomfört en riktad kvittningsemission till långivare 
om 5 810 tkr vid en teckningskurs på 4,25 kr per aktie. 
I december genomfördes ytterligare en nyemission 
om 19 975 tkr, varav 5,5 mkr kvittades. Större delen 
av emissionlikviden kom bolaget tillhanda under 
2017. Teckningskursen var 4,25 kr per aktie. Se not 33 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Under 2016 har bolaget tagit upp nya lån om 7,3 mkr. 
Samtliga utgivna aktier har en röst per aktie. Bolaget 
har upptagit lån som per den 31 december 2016 uppgick 
till totalt 15,7 mkr plus upplupen ej utbetald ränta om 
1,8 mkr. Av dessa utgjorde lån från ICCO 6,2 mkr. 
Resterande lån kommer primärt från bolagets största 
aktieägare men även andra finansiärer som ser bolagets 
ränteplaceringar som en god investering. Bolaget har 
även ett lån från Almi på 78,6 tkr och den kortfristiga 
delen av bolagets lån uppgår per 31 dec 2016 till  
32,7 mkr. Granular AB omförhandlade ett konvertibelt 
skuldebrev om 2,0 mkr inklusive upplupen ränta till ett 
lån om 2,4 mkr som löpte med en fast ränta om  
10 % per år.

hanterats genom upptagande av lån och nyemissioner 
av aktier, riktade till nya och befintliga aktieägare. För 
att fullt ut kommersialisera affärsidén och genomföra 
nödvändiga investeringar måste företaget tillföras 
ytterligare riskkapital, vilket planeras att genomföras 
genom framtida nyemissioner av aktier. Den operativa 
finansieringen kommer i ökande takt att ske genom 
försäljning. Se not 32 Fortsatt drift.

En ytterligare risk är kommersialiseringsrisken. 
Det finns alltid en risk att Granulars produkter inte 
får det positiva mottagande på marknaden som 
förväntats och tiden till acceptans för produkten 
blir längre. Försäljningsvolymen kan då, framför allt 
under den första tiden, bli lägre och tiden det tar att 
etablera sig på marknaden kan vara längre än vad 
bolaget har uppskattat i sina interna budgetar och 
försäljningsprognoser.

En framtida möjlig risk är de nya produktionsmetoder 
för steviaextrakt där man genom tekniska lösningar 
”konstruerar” steviamolekyler utanför steviabladet.
Sådana metoder förväntas nå marknaden under de 
kommande åren. Om denna utveckling hjälper bolaget 
att föra fram sin styrka inom hållbart producerad stevia 
eller endast driver hela marknadens priser nedåt är 
svårt att bedöma. Att stevia producerad på annat sätt 
än det traditionella skulle påverka steviamarknaden 
i Europa under 2017 är inte sannolikt. Bolaget anser 
att den väg som valts med fokus på hållbarhet och 
ekologisk produktion bör ha en framtid. Dock är 
framtiden osäker och det kan vara så att marknaden 
är mer intresserad av pris än av bolagets satsning på 
smak, spårbarhet samt hållbart producerad produkt.

Under våren 2017 har förhandlingar avseende förvärv 
av marken i Paraguay fortgått i enlighet med tidigare 
överenskommelse. Motparten har under det andra 
kvartalet 2017 begärt en skiljedomsförhandling 
för att antingen uppnå försäljning eller upphäva 
tidigare överenskommelse. Om marken ej betalas före 
skiljedomens avkunnande under tredje kvartalet, finns 



12 Årsredovisning 2016

Tabell 1. Aktiekapitalets utveckling

Händelse

Bolagets bildande

Nyemission

Split 1:100

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Teckningsoptioner

Konv. skuldebrev

Konv. skuldebrev

Konv. skuldebrev

Teckningsoptioner

Konv. skuldebrev

Split 1:50

Apport GBD

Konv. skuldebrev

Kvittning skulder

Företrädesemission

Företrädesemission

Konv. skuldebrev

Teckningsoptioner

Konv. skuldebrev

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Konv. skuldebrev

Nyemission

Nyemission

Fondemission

Nyemission

Teckningsoptioner

Nyemission

Konv. skuldebrev

Nyemission

Nyemission

Teckningsoptioner

Nyemission 

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Teckningsoptioner

Nyemission

Nyemission

Nyemission1 

Datum

1989-12-01

2008-04-18

2008-04-28

2008-06-16

2008-08-21

2008-11-10

2008–2014

2009-10-13

2009-11-30

2009-12-17

2009–2013

2010-02-24

2010-03-05

2010-03-05

2010-04-20

2010-07-01

2010-08-23

2011-05-24

2011-08-22

2011–2015

2012-02-28

2012-10-31

2012-11-30

2013-10-24

2013-10-25

2013-12-17

2014-01-13

2014-04-01

2014-08-13

2017

2015-04-28

2015-04-28

2015-06-03

2015-06-03

2015-10-23

2015-10-26

2015-10-28

2016-04-12

2016-09-23

2016-11-04

2017-06-08

Antal nya aktier

1 000

73

106 227

3 330

18 000

2 500

8 888

6 167

1 665

1 480

7 317 170

75 000

83 250

108 000

503 857

1 029 575

111 110

90 000

70 000

444 899

232 141

174 252

18 448

1 669 764

560 598

112 500

375 000

10 000

271 250

94 846

25 000

874 029

133 000

1 367 000

1 352 046

Totalt antal aktier

1 000

1 073

107 300

110 630

128 630

131 130

140 018

146 185

147 850

149 330

7 466 500

7 541 500

7 624 750

7 732 750

8 236 607

9 266 182

9 377 292

9 467 292

9 537 292

9 982 191

10 214 332

10 388 584

10 407 032

10 407 032

12 076 796

12 076 796

12 637 394

12 749 894

13 124 894

13 134 894

13 124 894

13 406 144

13 500 990

13 525 990

14 400 019

14 400 019

14 533 019

15 900 019

17 252 065

Kvotvärde kr 

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

AK kr

100 000,00

107 300,00

107 300,00

110 630,00

128 630,00

131 130,00

140 018,00

146 185,00

147 850,00

149 330,00

149 330,00

150 830,00

152 495,00

154 655,00

164 732,14

185 323,64

187 545,84

189 345,84

190 745,84

199 643,82

204 286,64

207 771,68

208 140,64

520 351,60

603 839,80

631 869,70

637 494,70

656 244,70

656 744,70

656 744,70

670 307,20

675 049,50

676 299,50

720 000,95

720 000,95

726 650,95

795 000,95

862 603,25

Överkursfond kr

0 kr

722 700 kr

0 kr

2 544 125 kr

16 182 000 kr

2 247 500 kr

591 000 kr

7 990 312 kr

8 319 283 kr

2 246 085 kr

208 350 kr

1 996 520 kr

0 kr

43 500 kr

2 246 085 kr

2 913 840 kr

18 052 623 kr

14 286 856 kr

229 130 kr

446 500 kr

1 997 758 kr

2 698 200 kr

2 098 600 kr

6 164 988 kr

3 245 331 kr

2 564 188 kr

283 903 kr

-312 211 kr

13 546 012 kr

21 000 kr

0 kr

1 119 375 kr

2 981250 kr

99 500 kr

17 150 kr

2 156 438 kr

754 026 kr

198 750 kr

6 815 721 kr

4 900 kr

1 029 145 kr

5 727 700 kr

5 668 368 kr

Överkursfond totalt

0 kr

722 700 kr

722 700 kr

3 266 825 kr

19 448 825 kr

21 696 325 kr

22 287 325 kr

30 277 637 kr

38 596 920 kr

40 843 000 kr

41 051 350 kr

43 047 870 kr

43 047 870 kr

43 091 370 kr

45 337 455 kr

48 251 295 kr

66 303 918 kr

80 590 774 kr

80 819 904 kr

81 266 404 kr

83 264 162 kr

85 962 362 kr

88 060 962 kr

94 225 950 kr

97 471 281 kr

100 035 469 kr

100 319 372 kr

100 007 161 kr

113 553 174 kr

113 574 174 kr

113 574 174 kr

114 693 549 kr

117 674 799 kr

117 774 299 kr

117 791 449 kr

119 947 886 kr

120 701 912 kr

120 900 662 kr

127 716 383 kr

127 721 283 kr

128 750 428 kr

134 478 128 kr

140 146 496 kr

1Delregistrering av fulltecknad emission om totalt 4 700 000 aktier
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarförhållandena i bolaget enligt Euroclear Sweden 
AB den 31 december 2016 framgår av nedanstående 
sammanställning.

KONVERTIBLER

I mars 2016 återbetalades ett konvertibelt skuldebrev 
om 1 mkr, som var utgivet i maj 2015 med ränta om 
1 % per månad, vilket löpte ut i november 2015. 
Konverteringskursen var satt till 8 kr per aktie. 
Per den 31 december 2016 fanns det ett konvertibelt 
skuldebrev som innehades av CJ Hall & Co AB 
utgivna till ett värde av totalt 1 mkr kr. Ett konvertibelt 
skuldebrev om 2 mkr utgivet i januari 2013 med ränta 
om 3 månaders STIBOR plus 5,5 % ränta och löpte ut i 
februari 2016. 

Konverteringskursen var satt till 45 kr per aktie. Detta 
konvertibla skuldebrev omvandlades den 9 juni 2016 till 
ett enkelt skuldebrev med en ränta på 10 % årligen.
Det kvarstående konvertibela skuldebrevet om 1 mkr, 
utgivet i april 2014, löper med en ränta på 10 % årligen 
och en konverteringskurs på 10 kr senast april 2019. 

TECKNINGSOPTIONER

Granular gav 2011 ut teckningsoptioner till anställda 
i bolaget som löpte mellan juni 2011 och juni 2015. Ett 
paket var om 50 000 optioner och personal tecknade 
mellan 1 och 2 paket. Teckningsoptionerna gav inneha-
varna möjlighet att teckna sammanlagt 475 000 aktier 
mellan 1 juni 2015 och den 31 juli 2015 till en teckning-
skurs om 56,68 kr per aktie. Vid årsstämma den  
25 mars 2014 beslutades att teckningstiden skulle 
förlängas till tiden mellan 1 juni 2017 och 31 juli 2017 
med i övrigt samma villkor. På extra bolagsstämma den 
17 oktober 2014 beslutades att utge teckningsoption-
er. Ledamot av styrelsen äger rätt att teckna 100 000, 
ledande befattningshavare 100 000 samt övrig personal 
på Granular AB 50 000 teckningsoptioner. Teckning-
soptionerna ger innehavarna möjlighet att teckna sam-
manlagt 428 566 aktier mellan 1 januari 2017 och den  
31 mars 2017 till en teckningskurs om 14,00 kr per aktie.

Nr.

1

2

3

4

5

 

Namn

Östgöta Bergslags AB

Michael Zell

Carl-Fredrik Zell

Monen Holding AB

Raymond Karlsson

Övriga cirka 370 st aktieägare

Aktier

3 748 618

1 284 315

1 147 957

858 042

501 678

8 359 409

15 900 019

%

23,58 %

8,08 %

7,22 %

5,40 %

3,16 %

52,57 %

100%

Tabell 2. Största ägarna 31 december 2016
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Tabell 3. Intäkter, resultat och ställning (koncernen)

Intäkter

Rörelseresultat

Resultat e. fin.

Balansomslutn.

Soliditet

Avkastning på ek

Avkastning på tk

Medeltal anställda

2015

5 049

- 22 091

- 24 281

21 186

-79,4 % 

Neg.

Neg.

15

2014

3 288

- 22 055

- 22 988

28 757

4,0 % 

Neg.

Neg.

16

2013

1 655

- 21 885

- 23 078

42 177

20,9 % 

Neg.

Neg.

15

2012

2 278

-13 984

-14 606

48 443

41,4 %

Neg.

Neg.

19

2011

1 833

-17 909

-18 218

54 186

51,6 %

Neg.

Neg.

23

2010

2 473

-17 672

-17 896

49 836

62,5 %

Neg.

Neg.

16

IFRS IFRSIFRSIFRSIFRSIFRS

Tabell 4. Disponibla medel

Resultat

Balanserade medel från fg år:

Överkursfond:

Årets resultat:

Styrelsen och verkställande direktören  

föreslår att i ny räkning balanseras 

Belopp (tusen kr)

- 16 440

32 745

- 21 719

- 5 414

- 5 414

- 5 414

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel: 

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat 
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt 
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusen kr där 
ej annat anges.

INTÄKTER, RESULTAT OCH STÄLLNING (KONCERNEN)

Nedanstående tabell visar intäkter, resultat och 
finansiell ställning för de senaste sex åren.

2016

6 961

-18 684

-21 830

28 783

-19,0 %

Neg.

Neg.

21

IFRS

Nyckeltalsdefinitioner: not 31
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Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i KSEK

Intäkter

Handelsvaror

Personalkostnader

Avskrivningar

Övriga kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat före skatt

Skatt

Årets resultat

Övrigt totalresultat:

Poster som kommer omföras till resultatet:

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag

Skatt på övrigt totalresultat

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

ÅRETS TOTALRESULTAT

Årets resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare

Not

5

18

8

14

6, 7, 9

        10

11

12

2016

6 961

6 961

-9 367

-7 776

-47

-8 455

-25 645

-18 684

4

-3 150

-21 830

-81

-21 911

158

-

158

-21 753

-21 911

-21 753

2015

5 049

5 049

-7 846

-8 282

-49

-10 963

-27 140

-22 091

154

-2 344

-24 281

-59

-24 340

-431

-

-431

-24 771 

-24 340

-24 771
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Koncernens rapport över  
finansiell ställning
Belopp i KSEK

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Finansiella tillgångar

Andra långfristiga fordringar

Depositioner

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar 

Varulager

Förskott till leverantör

Kundfordringar

Skattefordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

 

 

 

13

 

14

29

17

18

19

20

 

 

 

 

2016-12-31

 

14 430 

1 487

1 487

87

87

3 133

105

3 238

4 812

6 879

802

606

150

522

503

79

9 541

28 783

2015-12-31

 

1 487

1 487

123

123

2 854

110

2 964

4 574

14 731

225

440

150

405

537

124

16 612

21 186
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Belopp i KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Omräkningsreserv

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Konvertibla skuldebrev

Övriga skulder till kreditinstitut

Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Kortfristig del av långfristiga skulder

Konvertibla skuldebrev

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

 

 

 

21

22

23

24

24

24,28

28

25

2016-12-31

 

795

235

154 229

-95

-160 640

-5 476

1 000

-

295

1 295

41

5 976

-

-

6 682

27

9 232

11 006

32 964

28 783

2015-12-31

 

676

5

121 484

-253

-138 729

-16 817

1 000

160

1 431

2 591

-

9 763

3 000

98

3 346

20

9 077

10 108

35 412

21 186

-
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Koncernens rapport över förändringar  
i eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2015

Årets resultat

Valutakursdifferenser

Summa årets totalresultat

Nyemission

Utbyte konvertibla skuldebrev

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission 1)

Teckningsoptioner

Utgående balans per 31 december 2015

1) Ej registrerat per 2015-12-31 

 

Ingående balans per 1 januari 2016

Årets resultat

Valutakursdifferenser

Summa årets totalresultat

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Nyemission 2)

Teckningsoptioner

Utgående balans per 31 december 2016

2) Ej registrerat och delbetalt per 2016-12-31

604

28

6

19

13

5

1

676

676

44

7

68

795

34

-28

-6

5

5

5

-5

235

235

114 713

2 981

99

2 157

754

     199

564

17

121 484

121 484

6 225

1 057

5 728

19 730

5

154 229

178

-431

-431

-253

-253

158

158

-95

-114 389

-24 340

-24 340

-138 729

-138 729

-21 911

-21 911

-160 640

1 140

-24 340

-431

-24 771

-

-

3 000

99

2 170

759

200

569

17

-16 817

-16 817

-21 911

158

-21 753

6 264

1 064

5 796

19 965

5

-5 476

Summa eget 
kapital

Balanserade 
vinstmedel

Övrigt till- 
skjutet kapital

Omräknings-
reservAktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital



19Årsredovisning 2016

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i KSEK

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förändring depositioner

Lämnade lån

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån

Amortering av lån

Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Valutakursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid årets slut

Not
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2016

-21 830

3 983

-17 847

-55

-17 902

6 141

-232

4 981

-7 012

-2

6

-65

-61

7 278

-1 276

1 019

7 021

-52

124

7

79

2015

-24 281

4 467

-19 814

-25

-19 839

4 944

100

2 558

-12 237

-30

-101

-171

-302

9 186

-536

3 783

12 433

-106

251

-21

124
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Moderföretagets resultaträkning

Belopp i KSEK

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Årets resultat

Övrigt totalresultat

Poster som kommer omföras till resultatet:

Årets totalresultat

Not

 

5

 

18

6, 7

8

14

9

 

 

10

11

 

12

2016

6 154

271

6 425

-9 163

-8 449

-7 201

-5

-180

-24 998

-18 573

4

-3 150

-3 146

-21 719

-

-21 719

-21 719

-

-21 719

2015

4 130

385

4 515

-7 687

-11 166

-7 761

-5

-116

-26 735

-22 220

154

-2 344

-2 190

-24 410

-

-24 410

-24 410

-

-24 410
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Moderföretagets balansräkning

Belopp i KSEK

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Andra långfristiga fordringar

Depositioner

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror

Förskott till leverantör

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

 

 

 

14

 

15

29

17

 

 

 

18

 

19

 

20

 

 

 

2016-12-31

14 430

18

18

4 824

687

105

5 616

5 634

6 769

784

7 553

606

299

150

506

503

2 064

1

9 618

29 682

2015-12-31

-

23

23

4 824

687

100

5 611

5 634

14 673

208

14 881

440

148

150

370

537

1 645

-

16 526

22 160
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Belopp i KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Konvertibla skuldebrev

Övriga skulder till kreditinstitut

Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Kortfristig del av långfristiga skulder

Konvertibla skuldebrev

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
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24

 

24

24, 28

 

 

28

25

2016-12-31 

795

235

20

1 050

32 745

-16 440

-21 719

-5 414

-4 364

1 000

-

295

1 295

41

5 976

-

-

6 574

-

9 154

11 006

32 751

29 682

2015-12-31 

676

5

20

701

6 770

1 200

-24 410

-16 440

-15 739

1 000

160

1 431

2 591

-

9 763

3 000

98

3 346

61

8 932

10 108

35 308

22 160
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Moderföretagets rapport över  
förändringar i eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2015

Nyemission

Utbyte konvertibla skuldebrev

Nyemission under reg.

Emissionskostnader

Teckningsoptioner

Resultatdisposition enligt beslut av 

årsstämman:

Årets resultat

Utgående balans per 31 december 2015

Ingående balans per 1 januari 2016

Nyemission*

Nyemission under reg.

Emissionskostnader

Teckningsoptioner*

Resultatdisposition enligt beslut av 

årsstämman:

Årets resultat

Utgående balans per 31 december 2016

624

66

6

696

696

119

815

34

-28

-6

5

5

5

-5

235

235

14 658

6 190

696

-133

17

-14 658

6 770

6 770

13 052

19 740

-52

5

-6 770

32 745

9 676

-8 476

1 200

1 200

-17 640

-16 440

-23 134

23 134

-24 410

-24 410

-24 410

24 410

-21 719

-21 719

Årets resultat

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Ej reg. Aktieka-
pital ÖverkursfondAktiekapital/

Reservfond

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 591 000 (591 000) kronor.

*) Se tabell 1 över aktiekapitalets utveckling.
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Moderföretagets kassaflödesanalys

Belopp i KSEK

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv materiella anläggningstillgångar

Lämnade depositioner

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån

Amortering av skuld

Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Not

 

 

27

2016 

-21 719

4 040

-

-17 679

6 194

-402

4 872

-7 015

-

-5

-5

7 278

-1 276

1 019

7 021

1

-

1

2015 

-24 410

4 468

-

-19 942

4 964

101

2 451

-12 426

-25

-100

-125

9 186

-536

3 783

12  433

-118

118

-
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Granular AB (publ), organisationsnummer 556379-2588, är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Gamla Brogatan 9, 111 20 Stockholm. Företaget och dess dotterföretag (“koncernen”) 
bedriver egen utveckling och produktion samt handel med sötningsmedel.

NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen för Granular AB (publ) har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av International Accounting Standards Board Interpretation Committee 
(IFRS IC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

Vidare tillämpar koncernen även Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncernen, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna 
i Årsredovisningslagen.

Nya och ändrade IFRS-standarder och tolkningar
Under innevarande år har koncernen antagit alla nya, reviderade och ändrade standarder och tolkningar utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) och International Accounting Standards Board Interpretation 
Committee (IFRS IC) som är relevanta för verksamheten och gäller för redovisningsperioder som börjar den 
1 januari 2016 och som godkändes av Europeiska kommissionen före utgivningen av dessa finansiella rapporter. De 
nya, reviderade och ändrade standarderna och tolkningarna har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter 2016.

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft
De nya och ändrade standarder och tolkningar som givits ut av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
IFRS Interpretations Committee (IFRIC) men som träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2017 
eller senare har ännu inte börjat tillämpas av koncernen. Nedan beskrivs de som bedöms få påverkan på koncernens 
finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 
innehåller nya principer för hur finansiella tillgångar ska klassificeras och värderas. Den nya standarden innehåller 
även nya regler för nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar som innebär att den tidigare ”incurred loss-
metoden” ersätts av en ny ”expected loss-metod”. Standarden innehåller dock förenklingsregler för kundfordringar och 
leasingfordringar. Dessa innebär att en reserv för kreditförluster kan redovisas direkt och att ingen bedömning behöver 
göras avseende förändringar i kreditrisken. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller 
senare.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder kommer att ersätta IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 innebär 
en modell för intäktsredovisning (fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till 
kunden. Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter för att skildra överföringen av utlovade varor och tjänster 
till kunder med ett belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot dessa varor 
eller tjänster. Det finns betydligt mer vägledning i IFRS 15 för specifika områden och upplysningskraven är omfattande. 
Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare.

Noter
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IFRS 16 Leases kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal. IFRS 16 innebär för leasetagaren att i stort sett samtliga 
leasingavtal ska redovisas i rapporten över finansiell ställning. Klassificeringen i operationella och finansiella 
leasingavtal ska därför inte längre göras. Den underliggande tillgången i leasingavtalet redovisas i rapporten 
över finansiell ställning. I efterföljande perioder redovisas nyttjanderätten till anskaffningsvärde med avdrag 
för avskrivningar och eventuella nedskrivningar samt justerat för eventuella omvärderingar av leasingskulden. 
Leasingskulden redovisas i rapporten över finansiell ställning och redovisas löpande till upplupet anskaffningsvärde 
minskat med gjorda leasingbetalningar. Leasingsskulden omvärderas vid förändringar i bl.a. leasingperioden, 
restvärdegarantier och ev. förändringar i leasingbetalningar.

Resultaträkningen kommer att påverkas genom att nuvarande rörelsekostnader hänförliga till operationella 
leasingavtal kommer att ersättas med avskrivningar och räntekostnader. Korta leasingkontrakt (12 månader eller 
kortare) och leasingavtal där underliggande tillgång uppgår till lågt värde behöver inte redovisas i balansräkningen. 
Dessa kommer att redovisas i rörelseresultatet på samma sätt som nuvarande operationella leasingavtal. Standarden 
ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare. Standarden är ännu ej antagen av EU.

Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad analys av effekterna vid tillämpning av IFRS 9, IFRS 15 och 
IFRS 16 och kan därför ännu inte kvantifiera effekterna.

Ändringarna i IAS 7 Rapport över kassaflöden är en del av det s.k. ”Disclosure Initiative”. Ändringarna innebär 
ytterligare upplysningskrav för att förstå förändringar i skulder vars kassaflöde redovisas i finansieringsverksamheten. 
Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare (förutsatt EUs godkännande). 
Ändringen kommer att innebära utökade upplysningskrav.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Granular AB (publ) och de företag över vilka moderföretaget har 
bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för en 
ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar och uppfylls i normalfallet då moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. Bestämmande inflytande kan även utövas på annat 
sätt än genom aktieägande.

Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i koncernens resultaträkning fr.o.m. respektive
t.o.m. det datum då transaktionen ägde rum, d.v.s. när bestämmande inflytande uppstår eller upphör.

I de fall dotterföretagens tillämpade redovisningsprinciper avviker från koncernens, justeras dotterföretagens 
redovisning för att denna skall följa samma principer som tillämpas av övriga koncernföretag.

Interna transaktioner mellan koncernföretagen samt koncernmellanhavanden elimineras vid upprättande av 
koncernredovisning.

Minoritetsintresse är den del av resultatet och av nettotillgångarna i ett delägt företag som tillkommer andra ägare. 
Minoritetens andel av resultatet ingår i koncernresultaträkningens resultat efter skatt. Andelen av nettotillgångarna 
ingår i eget kapital i koncernbalansräkningen, men särredovisas skiljt från eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare.
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Rörelseförvärv
Förvärv av företag redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av vid 
transaktionsdagen verkliga värden för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt för de 
egetkapitalinstrument som förvärvaren emitterat i utbyte mot det bestämmande inflytande över den förvärvade 
enheten. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen när de uppstår.

Vid förvärvstidpunkten redovisas förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten, förutom att tillgångar (eller avyttringsgrupper) som klassificeras som innehav för försäljning i 
enlighet med IFRS 5 “Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter” mäts i enlighet 
med denna standard.

Innehav utan bestämmande inflytande som är nuvarande ägarintressen och berättigar till en proportionell andel av 
företagets nettotillgångar i händelse av likvidation kan initialt antingen värderas till verkligt värde eller till det icke 
kontrollerande intressets proportionella andel av de redovisade beloppen av det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Valet av värderingsgrund görs transaktion för transaktion.

När det överförda värdet till koncernen i ett rörelseförvärv omfattar tillgångar eller skulder som härrör från ett avtal om 
villkorad köpeskilling är villkorad köpeskilling på förvärvsdagen värderad till verkligt värde och ingår som en del av 
köpeskillingen vid ett rörelseförvärv. Senare förändringar i verkligt värde av köpeskilling som inte kvalificerar sig som 
justeringar under mätperioden redovisas i resultaträkningen.

När ett rörelseförvärv genomförs i etapper, omvärderas koncernens tidigare egetkapitalandel i den förvärvade enheten 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten (d.v.s. den dag då koncernen får kontroll) och den eventuella vinst eller förlust 
som uppstår redovisas i resultaträkningen.

Om den första redovisningen av ett rörelseförvärv är ofullständig i slutet av rapporteringsperioden i vilket förvärvet 
sker har koncernen redovisat preliminära belopp för de poster för vilka redovisningen är ofullständig. Dessa 
preliminära belopp justeras under mätperioden (se ovan), eller ytterligare tillgångar eller skulder redovisas, så att de 
återspeglar ny information om fakta och omständigheter som förelåg vid förvärvstidpunkten för att, om känt, skulle ha 
påverkat de belopp som redovisats vid det datumet.

Rörelseförvärv som skett före den 1 januari 2010 redovisas i enlighet med den tidigare versionen av IFRS 

Goodwill
Goodwill som uppkommer vid ett förvärv av en verksamhet redovisas till anskaffningsvärde som fastställts vid 
tidpunkten för förvärvet av verksamheten med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar.

Goodwill beräknas som skillnaden mellan summan av överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande 
inflytande samt verkligt värde av förvärvarens tidigare innehav i det förvärvade företaget (om tillämpligt) och 
identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder per förvärvstidpunkten. Om efter en ny bedömning summan 
av identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder överstiger erhållen ersättning, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande samt verkligt värde av förvärvarens tidigare innehav i det förvärvade företaget
(om tillämpligt), redovisas vinsten omedelbart i resultatet som ett förvärv till lågt pris.
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Vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas 
dra nytta av synergierna som uppkommer vid förvärvet. Goodwill skall prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov, eller oftare när det finns en indikation på att det redovisade värdet kanske inte är
återvinningsbart. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet, först minskas det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den 
kassagenererande enheten och sedan minskas redovisat värde för goodwill som hänförts till övriga tillgångar i en 
enhet. En redovisad nedskrivning av goodwill återförs inte i en senare period.

Vid försäljning av ett dotterföretag tas kvarvarande redovisat värde på goodwill med i beräkningen av 
realisationsresultatet.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, uppskattade kundreturer, rabatter och liknande avdrag.

Försäljning av varor
Intäkter från försäljning av varor redovisas då samtliga villkor nedan är uppfyllda:
•  koncernen har till köparen fört över de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande;
•  koncernen behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med 

ägande och koncernen utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna;
• intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;
•  det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla koncernen; 

och
•  de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.
Ovanstående kriterier är i normalfallet uppfyllda vid leverans till kund då intäkten redovisas. Vinstberäkning sker då 
med avdrag för självkostnadspris på produkterna från intäkterna.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade 
värdet av fordran.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av 
ett objekt i allt väsentlig överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella 
leasingavtal.

Koncernen som leasetagare
Koncernen har endast operationella leasingavtal. Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över 
tiden.
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Utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen redovisas i den valuta som används i 
den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). 
I koncernredovisningen omräknas samtliga belopp till svenska kronor (SEK), vilket är moderföretagets funktionella 
valuta och rapportvaluta.
 
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska 
kronor enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte 
valutakursen flukturerat väsentligt under perioden då istället transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella 
omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat och ingår i koncernens omräkningsreserv i 
egetkapital. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen 
som en del av realisationsresultatet.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Verksamheten i Paraguay förvärvad 
den 28 december 2007 skedde i SEK varför ingen valutakursomräkning behövts göras.

Lånekostnader
Lånekostnader, som är direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som med 
nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, inräknas i tillgångens 
anskaffningsvärde tills den tidpunkt då tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning.
Ränteintäkter från tillfällig placering av upplånade medel för ovan beskriven tillgång dras av från de lånekostnader 
som får inräknas i tillgångens anskaffningsvärde.

Övriga lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen 
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas 
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Skatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt
för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på skillnaden mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt 
redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga 
temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader 
i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattpliktiga överskott. Uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller om 
den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett 
företagsförvärv) och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag 
och intresseföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 
är sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske inom överskådlig framtid. De uppskjutna skattefordringar som 
är hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avseende sådana investeringar och intressen skall bara redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och det är troligt att 
ett sådant utnyttjande kommer att ske inom överskådlig framtid.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det 
inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller 
delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången återvinns eller 
skulden regleras, baserat på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då 
koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, förutom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall skall även skatten redovisas direkt mot eget 
kapital.

Om skatten är hänförlig till ett företagsförvärv eller ett samgående skall skatteeffekten beaktas vid beräkningen av 
goodwill eller vid fastställandet av storleken på beloppet för en eventuell överskjutande del som uppkommer om det 
verkliga värdet på den förvärvade andelen av den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder och eventuella 
förpliktelser överstiger anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.
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Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet och utgifter för att 
iordningställa tillgången fram till dess att den är färdig att sättas i bruk. Påföljande kostnader inkluderas endast 
i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner som 
kan hänföras till posten kommer koncernen till godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i 
resultaträkningen för den period då de uppkommer.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde minskar med beräknat 
restvärde vid nyttjandeperiodens slut, dessa skrivs av linjärt över beräknad nyttjandeperiod som uppskattas till: 
Inventarier  3-5 år.

Den vinst eller förlust som uppstår vid utrangering eller avyttring av materiella anläggningstillgångar utgör 
mellanskillnaden mellan vad som erhålls för tillgången och dess redovisade värde och redovisas i rörelseresultatet.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv identifieras och redovisas separat från goodwill när de 
uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och deras verkliga värden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för sådana immateriella tillgångar utgörs av deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten.

Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar förvärvade i ett företagsförvärv till 
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar på 
samma sätt som separat förvärvade immateriella tillgångar.

Nedskrivningar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella och immateriella tillgångar för att 
fastställa om det finns något som tyder på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om något tyder på detta, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att 
beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet av den kassagenererande 
enhet till vilken tillgången hör. Dessutom nedskrivningsprövas årligen immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod och materiella tillgångar som ännu inte är tillgängliga att användas.

Återvinningsvärdet är det högre värdet av verkligt värde minus anskaffningskostnad och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före 
skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En 
nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde till det 
omvärderade återvinningsvärdet, men det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redovisade värde som 
skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En 
återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. En nedskrivning av goodwill återförs inte.
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Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets 
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller 
eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva indikationer om att en finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade händelser.

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde beroende på den initiala 
kategoriseringen enligt IAS 39. Inga nuvarande finansiella tillgångar eller skulder redovisas till verkligt värde.

Finansiella instrumentens verkliga värde
De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas verkliga värden bestäms enligt följande:

•  Det verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder med standardvillkor som handlas på en aktiv marknad bestäms 
med hänvisning till noterat marknadspris.

•  Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och skulder bestäms enligt allmänt accepterade prissättningsmodeller som 
baseras på diskonterade kassaflödesanalyser med hjälp av värden tagna från observerbara aktuella marknadstransaktioner.

För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redovisade värdet vara en god approximation av dess 
verkliga värde, om inte annat särskilt anges i efterföljande noter.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal 
rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som 
likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Kassamedel och
banktillgodohavanden kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. P.g.a. att bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av 
nominellt belopp. Kortfristiga placeringar kategoriseras som ”Innehav för handel” och värderas till verkligt värde med 
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

Varulager
Varulager värderas i enlighet med “först in, först ut”-principen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde 
vid årets slut. Avdrag görs för internvinster som uppkommer vid leveranser mellan koncernbolag. Pågående arbeten 
och färdiga varor inkluderar direkta kostnader och en rättvis fördelning av indirekta tillverkningskostnader.
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Kundfordringar
Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför redovisning sker till nominellt belopp 
utan diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i 
rörelsens kostnader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför skulden redovisas till nominellt belopp 
utan diskontering.

Skulder till kreditinstitut och andra låneskulder
Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” och 
värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Eventuella skillnader mellan erhållet lånebelopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalning eller amortering av lån redovisas över lånens löptid enligt 
koncernens redovisningsprincip för lånekostnader (se ovan).

Konvertibla lån
De konvertibla lånens beståndsdelar klassificeras separat som finansiella skulder och eget kapital enligt innebörden 
i kontraktsvillkoren. Vid utställandedatum beräknas det verkliga värdet av skuldkomponenten med beaktande av 
marknadsräntan för ett liknande instrument utan konverteringsrätt. Skulden kategoriseras som ”Övriga finansiella 
skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvärde fram till förfallodagen eller till dess skulden upphör genom
konvertering. Eget kapitaldelen fastställs initialt genom att minska det sammansatta instrumentets verkliga värde med 
beloppet för skulddelen. Detta värde redovisas i eget kapital och omvärderas därefter inte.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad 
händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen.
När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, 
skall det redovisade värdet motsvara nuvärdet av dessa utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, 
skagottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer att 
erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Redovisningsprinciper för moderföretaget
Moderföretaget följer den svenska Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretag så långt som möjligt skall 
tillämpa alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beakta sambandet 
mellan rapportering och beskattning. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan:

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Ett koncernbidrag som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag redovisas enligt samma principer som sedvanliga 
utdelningar från dotterföretag och redovisas som en finansiell intäkt. Koncernbidrag lämnade från moderföretaget till 
dotterföretag redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande dotterföretag.

Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren och redovisas mot aktier och andelar hos givaren, i 
den mån nedskrivning ej erfordras.

Pensioner
Moderföretagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på Tryggandelagen. Tillämpning av 
Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.

Leasing
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

De ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2016 har inte 
fått någon väsentlig påverkan på moderföretagets finansiella rapporter.

Ändrade redovisningsprinciper
De ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2016 har inte 
fått någon väsentlig påverkan på moderföretagets finansiella rapporter.

Beslutade ändringar av RFR 2 som ännu inte har trätt i kraft
Moderföretaget har ännu inte börjat tillämpa de ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som träder ikraft 
1 januari 2017 eller senare. Nedan beskrivs de som bedöms få påverkan på moderföretagets finansiella rapporter den 
period de tillämpas för första gången.

IAS 7 Rapport över kassaflöden (”Disclosure Initiative”)
Ändringen innebär ytterligare upplysningskrav avseende förändringar i företagets skulder vars kassaflöde 
redovisas i finansieringsverksamheten. Ändringen ska tillämpas vid samma tidpunkt som ändring tillämpas i 
koncernredovisningen, dvs. för räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 eller senare (förutsatt EUs godkännande). 
Ändringen kommer att innebära utökade upplysningar.
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IFRS 9 Finansiella instrument
Den nya standarden för finansiella instrument behandlar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder. I RFR 2 finns undantag från att tillämpa IFRS 9 i juridisk person, samt att det införs 
bestämmelser för redovisning av finansiella instrument i RFR 2 som ska tillämpas av de företag som väljer att tillämpa 
undantaget. Ändringen ska börja tillämpas vid samma tidpunkt som IFRS 9 börjar tillämpas i koncernredovisningen, 
dvs. för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare. Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad 
analys av effekterna vid tillämpning och kan därför ännu inte kvantifiera effekterna.

Företagsledningen bedömer att övriga ändringar i RFR 2, utöver IAS 7 som beskrivs ovan för koncernen, som ännu inte 
har trätt i kraft, inte väntas få någon väsentlig påverkan på moderföretagets finansiella rapporter när de tillämpas för 
första gången.

Tydliggöranden kring principer för finansiella instrument
Moderbolaget tillämpar inte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I moderbolaget
tillämpas en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen. Det innebär att 
finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Principer för inbokning och bortbokning av finansiella instrument motsvarar de 
som tillämpas för koncernen och som beskrivs ovan.

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Koncernredovisningen baseras på olika antaganden och bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper som gjorts av styrelsen. Dessa antaganden påverkar de redovisade värdena för tillgångar och 
skulder, för intäkter och kostnader samt för ställda panter och ansvarsförbindelser. Gjorda bedömningar kan komma att 
avvika från framtida resultat. De antaganden och bedömningar som styrelsen anser som mest väsentliga och där det 
finns störst risk för ändrade värderingar av tillgångar och skulder i framtiden är följande.

Nedskrivning av goodwill
För att kunna bestämma om det föreligger något nedskrivningsbehov för goodwill krävs en uppskattning 
av nyttjandevärdet för den kassagenererande enhet till vilken goodwill har fördelats. För att kunna beräkna 
nyttjandevärdet krävs att företaget uppskattar de framtida kassaflöden som det beräknas få från den kassagenererande 
enheten och en lämplig diskonteringsränta att använda för att beräkna nuvärdet. Se not 13 Goodwill.

Varulager
Varulager värderas i enlighet med ”först in, först ut”-principen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde 
vid årets slut. För att kunna bestämma verkligt värde krävs en uppskattning av försäljningsvärdet minskat med 
beräknade försäljningskostnader, nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har bedömts utifrån en analys av 
genomsnittlig prisnivå under 2016, befintlig prislista och trolig marknadsutveckling under det kommande året.
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Prisnivån för steviaextrakt ser ut att ha stabiliserats under de senaste åren men då stevia är en jordbruksgröda 
finns alltid osäkerheter i form av varierande skördar som i sin tur påverkar priset på råvara och steviaextrakt. 
Företagsledningen och styrelsen bedömer att varulagret, i allt väsentligt, kommer att omsättas under 2017 och att 
varulagrets verkliga värde, i sin helhet, överstiger bokförda värden per 2016-12-31.

Koncernens varulager har varit trögrörligt och tidigare försäljningsprognoser har inte till fullo infriats infriats även om 
volymestimatet för 2016 möttes. Samtliga lagerförda produkter per 2016-12-31 efterfrågas fortfarande på marknaden. På 
grund av koncernens ansträngda likviditet har omfattande volymrabatter lämnats avseende produkten Real Stevia™ 
Reb A 85 under 2015 samt under 2016. Till följd av detta samt en utökad försäljningaktivitet med fler utlämnade 
produktprover redovisar koncernen en negativ bruttovinstmarginal för 2016. Omfattande kvalitetstester av varulagret 
visar på att samtliga lagerförda produkter håller fullgod kvalitet.

Koncernens varulager består av flera olika produkter som alla är steviaextrakt;

• 35 % av varulagrets värde (fg år cirka 15 %) består av den produkt som kallas Real Stevia™ Origins Paraguay. 
Denna produkt är unik då den enligt bolagets kännedom är den enda steviaextraktprodukt som är tillverkad 
från Paraguaynska steviablad och sedan extraherats och raffinerats i Paraguay. Denna unikitet gör produkten 
efterfrågad av flera kunder men många kunder som är intresserade denna produkt har efterfrågat ISO eller GFSI 
godkänd certifiering av produkten. 
Denna produkt skickades därför i juli 2016 till vår produktionspartner i Kina för att omraffineras och 
då få FSSC22000 certifiering som är en erkänd certifiering inom GFSI.  Denna produkt har värdets till 
anskaffningsvärdet som bedöms understiga verkligt värde. 2016 års försäljning uppgår till 44 kg. 

• 53 % av lagervärdet (fg år cirka 68 % ) består av den produkt som kallas Real Stevia™ Reb A 85 som bolaget inköpte 
stora volymer av mellan 2010 och 2011. Denna produkt är fortfarande mycket uppskattad av många kunder och har 
kontinuerligt testats av tredjepartslaboratorium i Europa för att säkerställa att produktens kvalitet inte förändrats 
under lagring. Stora försäljningar av denna produkt har gjorts under 2016 till enskilda kunder som velat köpa större 
volymer och på så sätt kunnat hjälpa bolagets likviditet. 2016 års försäljning uppgår till cirka 9,3 ton.  
Iom denna årsredovisning värderas de äldre batcherna av Real Stevia™ Reb A 85 om för att bättre spegla ett 
verkligt värde.  

•  6 %  av lagervärdet (fg år 5 % ) består av den produkt som kallas Real Stevia™ Reb A 97 som bolaget inköpte mellan 
2010 och 2011. Denna produkt är fortfarande mycket uppskattad av många kunder och har kontinuerligt testats av 
tredjepartslaboratorium i Europa för att säkerställa att produktens kvalitet inte förändrats under lagring. 2016 års 
försäljning av denna produkt uppgår till 943 kg. 

• Resterande lagerförda produkter (ca 6 % ) är nyproducerade produkter av blandade kvaliteter med god 
omsättningshastighet. 
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Övriga långfristiga fordringar
Även om överenskommelsen avseende förvärv av marken i Caaguazú inte omges av några tvivel, så finns det en risk att 
förvärvet misslyckas i det fall Granular AB inte lyckas med den finansiering som krävs. 

NOT 4 FINANSIELL RISKHANTERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT

Granular är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och 
kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst 
ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av Granulars finansiella risker.

Marknadsrisker
Valutarisker
Med valutarisk avses risken att koncernens resultat och egna kapital påverkas negativt till följd av förändrade valu-
takurser. Exponeringen för valutarisk härrör från betalningsflöden (transaktionsexponering) i utländsk valuta och från 
omräkning av balansposter i utländsk valuta samt vid omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar och 
balansräkningar till koncernens presentationsvaluta som är svenska kronor (balansexponering).

Utländska dotterföretag representerar en oväsentlig del av koncernens balansomslutning varför omräkningsexponering 
till följd av omräkning av utländska dotterföretag är begränsad.

I verksamheten i Kina sker inköp av blad och färdig produkt förutom i den lokala valutan, RMB, även i USD. I Paraguay 
sker inköp i den lokala valutan, PYG, eller i USD. Bolagets försäljning av Real Stevia™ sker till största del i EUR. Detta 
innebär att resultatet påverkas när försäljning och inköp sker i olika valutor. En förändring av valutakurser
(EUR, RMB, USD och PYG) med 1 %, i samtliga fall i icke fördelaktig riktning, skulle för 2016 ge en förändring på 
totalresultatet för koncernen på mindre än 180 tkr. Förutom valutarisk finns det även andra finansiella risker men då 
verksamheten hittills är begränsad i sin omfattning har detta ännu så länge inte inneburit några större finansiella risk-
er. Styrelsen har identifierat vikten av att framöver i en kontinuerlig process ta fram och besluta om en mer omfattande 
finansiell riskhantering.

Ränterisker
Ränterisker är risken för negativ inverkan på koncernens resultaträkning och kassaflöden på grund av förändrade 
marknadsräntor. Eftersom koncernen inte har några finansiella tillgångar eller finansiella skulder som värderas till ver-
kligt värde så får ändrade marknadsräntor inte någon omedelbar omvärderingseffekt på dess resultaträkning. En ökad 
marknadsränta om 0,5 % under hela året hade för 2016 inneburit en ökad räntekostnad med mindre än 150 tkr.
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Kommersialiseringsrisker
Det finns alltid en risk att Granulars produkter inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och tiden 
till acceptans för produkten bli längre. Kvantiteten sålda produkter kan då, framför allt under den första tiden, bli lägre 
och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad bolaget har uppskattat i sina interna budgetar 
och försäljningsprognoser.

En framtida möjlig risk är de nya produktionsmetoder för steviaextrakt där man genom tekniska lösningar ”konstru-
erar” steviamolekyler utanför steviabladet. Sådana metoder förväntas nå marknaden under kommande år. Om denna 
utveckling hjälper bolaget att föra fram sin styrka inom hållbart producerad stevia eller endast driver hela marknadens 
priser nedåt är svårt att korrekt bedöma. Att stevia producerad på annat sätt än det traditionella skulle påverka ste-
viamarknaden i Europa under 2017 är inte sannolikt. Bolaget anser att den väg som valts med fokus på hållbarhet och 
ekologisk produktion bör ha en framtid men framtiden är osäker och det kan vara så att marknaden är mer intresserad 
av pris än av bolagets satsning på smak, och spårbarhet samt hållbart producerad produkt.
 
Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas negativt av bristande hantering och kontroll av likvida medel 
och betalningsflöden. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräckligt med likvida 
medel för att möta dess åtaganden. Likviditets- och finansieringsrisker har hanterats genom upptagande av lån och 
genom nyemissioner av aktier, riktade till nya och befintliga aktieägare. För att fullt ut kommersialisera affärsidén och 
genomföra nödvändiga investeringar måste företaget tillföras ytterligare riskkapital, vilket planeras att genomföras 
genom framtida nyemissioner av aktier. Den operativa finansieringen kommer i ökande takt att ske genom försäljning, 
vilket redan har påbörjats, även om hittills i liten skala. Se även not 32 Förväntningar avseende framtida utveckling – 
fortsatt drift.

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till koncernens och moderföretagets finansiella 
skulder framgår av tabellerna nedan.
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Koncernen 31/12/2015

Övriga långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 

Leverantörsskulder

Skulder till aktieägare

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Summa

Varav förfallet

Moderföretaget 31/12/2015

Övriga långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Skulder till aktieägare

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Summa

Varav förfallet

Koncernen 31/12/2016

Övriga långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 

Leverantörsskulder

Skulder till aktieägare

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Summa

Varav förfallet

Moderföretaget 31/12/2016

Övriga långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Skulder till aktieägare

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Summa

Varav förfallet

3–12 mån

1 531

64

155

4 637

4 465

10 852 

0–3 mån

22

3 192

5 107

6 132

14 453

9 239

1–5 år

521

160

1 910

2 591

Över 5 år

-

Summa

2 052

246

3 347

11 654

-

10 597

27 896

Summa

2 052

246

3 347

11 654

61

10 432

27 792

Summa

545

120

6 682

7 503

-

8 403

23 253

Summa

545

120

6 574

7 503

-

8 298

23 040

3–12 mån

1 531

64

155

4 637

4 300

10 687

0-3 mån

22

3 192

5 107

61

6 132

14 514

9 239

1–5 år

521

160

1 910

2 591

Över 5 år

-

3–12 mån

250

98

348

0-3 mån

 

22

6 682

6 503

8 403

21 610

16 632

1–5 år

295

1 000

1 295

Över 5 år

-

3–12 mån

250

98

 348

0-3 mån

22

6 574

6 503

8 298

21 397

16 419

1–5 år

295

1000

1 295

Över 5 år

-
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Kategorisering av finansiella instrument
Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per värderingskategori i enlighet med 
IFRS 9 framgår av tabellen nedan.

1 Värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk innebär risken att motparten inte kan fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser gentemot koncernen vilket 
resulterar i en finansiell förlust. Granulars exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till kundfordringar.
För att begränsa koncernens kreditrisk görs en kreditbedömning av varje ny kund. Framtida kunders finansiella 
situation kommer att löpande följas upp för att på ett tidigt stadium identifiera varningssignaler. Kreditrisk uppkommer 
också när bolagets överskottslikviditet placeras i olika typer av finansiella instrument. Överskottslikviditet får enligt 
finanspolicyn placeras på räntebärande bankkonton eller i räntebärande värdepapper. Godkända motparter är svenska 
staten och banker. Placeringar får endast göras med en löptid upp till tre månader.

Koncernens och moderföretagets maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda värden på samtliga 
finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan.

Tecknat men ej inbetalt kapital

Övriga långfristiga fordringar

Depositioner

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Likvida medel

Maximal exponering för kreditrisk

2016-12-31

14 430

3 133

105

606

-

672

79

19 025

2015-12-31

-

2 854

110

440

-

555

124

4 083

2016-12-31

14 430

687

105

606

299

656

-

16 783

2015-12-31

-

687

100

440

148

520

-

1 895

Koncernen Moderföretaget

Finansiella tillgångar

Lånefordringar och kundfordringar 1

Summa finansiella tillgångar

Finansiella skulder

Övriga finansiella skulder 1

Summa finansiella skulder

2016-12-31

4366

4366

23 253

23 253

2015-12-31

3 404

3 404

27 895

27 895

2016-12-31

1904

1904

23 040

23 040

2015-12-31

1745

1 745

27 792

27 792

Koncernen Moderföretaget
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NOT 6 UPPLYSNING OM REVISORNS ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Revisionsverksamhet förutom revisionsuppdrag avser andra uppgifter som det ankommer på 
bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Skatterådgivning avser rådgivning och granskning av 
efterlevnad inom skatteområdet. Allt annat är övriga uppdrag. 

Granular AB (publ) med dotterföretag

Inköp

Försäljning

Summa

2016

-

-

-

2015

-

-

-

2016

2 231

-

2 231

2015

2 094

-

2 094

IFRS
Koncernen

ÅRL
Moderföretaget

En beräkning av verkligt värde baserat på diskonterade framtida kassaflöden, där en diskonteringsränta som speglar 
motpartens kreditrisk utgör den mest väsentliga indatan, bedöms inte ge någon väsentlig skillnad jämfört med 
redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder som ingår i nivå 2. För samtliga finansiella tillgångar 
och skulder anses därför det redovisade värdet vara en god approximation av det verkliga värdet.

Det har inte skett några omklassificeringar mellan värderingskategorierna ovan under perioden.

Hantering av kapitalrisker
Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att 
koncernen kan generera skälig avkastning till aktieägarna och fördelar till övriga intressenter. Koncernens strategi är 
att inte ha någon skuldsättning förutom finansiering av lager och kundfordringar.

NOT 5 INTÄKTER

Dotterbolaget Granular Paraguay S.A. har fakturerat moderbolaget tjänster enligt följande uppställning. Transaktioner 
mellan moderföretag och dotterföretag sker på marknadsmässiga villkor.

Deloitte AB

 Revisionsuppdrag

 Revisionsverksamhet förutom revisionsuppdrag

 Skatterådgivning

 Övriga uppdrag

Summa

2016

406

78

-

-

484

2016

406

78

-

-

484

IFRS
Koncernen

ÅRL
Moderföretaget

2015

361

108

-

-

469

2015

361

108

-

-

469
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NOT 7 LEASING

Operationell leasing – Moderföretaget
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 1 086 (1 096) tkr för moderföretaget. På balansdagen hade 
moderföretaget utestående åtaganden under icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, med förfallotidpunkter 
enligt nedan:

Operationell leasing – Koncernen
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 1 086 (1 096) tkr för koncernen. På balansdagen hade koncernen 
utestående åtaganden under icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, med förfallotidpunkter enligt nedan:

Inom ett år

Mellan 1 och 5 år

Senare än 5 år

Summa

2016

1045

500

-

1 545

2015

923

118

-

1 041

IFRS
Koncernen

Inom ett år

Mellan 1 och 5 år

Senare än 5 år

Summa

2016

1045

500

-

1 545

2015

923

118

-

1 041

ÅRL
Moderföretaget
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NOT 8 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Medeltalet anställda

Moderföretaget

Sverige

Totalt i moderföretaget

Dotterföretag

Sverige

Paragauy

Totalt i dotterföretag

Totalt i koncernen

9

9

-

6

6

15

2

2

-

10

10

12

6

6

-

15

15

21

3

3

-

1

1

4

2016 2015

Antal
anställda

Varav
antal män

Varav
antal män

Antal
anställda

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen

Kvinnor:

 styrelseledamöter

 andra personer i företagets ledning inkl. VD

Män:

 styrelseledamöter

 andra personer i företagets ledning inkl. VD

Totalt

2016-12-31

2

1

3

1

7

2015-12-31

2

1

4

1

8

2016-12-31

4

2

3

1

10

2015-12-31

4

2

5

1

12

Koncernen Moderföretaget

Löner, ersättningar m m

Moderföretaget

Dotterföretag

Totalt koncernen

5 571

426

5 997

2 202

(532)

78

(0)

2 280

4 943

447

5 390

Löner och andra 
ersättningar

Soc kostn  
(varav pensions- 

kostnader)
Löner och andra 

ersättningar

Soc kostn  
(varav pensions- 

kostnader)

2 473

(625)

65

(0)

2 538

2016 2015
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Moderföretaget

Dotterföretag

Totalt koncernen

2 170

(0)

-

(0)

2 170

2 587

447

3 034

2 356

(0)

-

(0)

2 356

Styrelse, VD m fl
(varav tantiem o d)

Löner och ersättningar fördelade mellan  
styrelseledamöter m fl och övriga anställda Övriga anställda

Styrelse, VD m fl 
(varav tantiem o d) Övriga anställda

3 401

426

3 827

2016 2015

220

-

-

-

-

-

-

220

Sophia Horn af Rantzien (VD)

Carl Horn af Rantzien (ordförande)

Carl-Mikael Bergendahl

Monica Engström

Christoffer Horn af Rantzien

Zanna McFerson

Anders Brantberg

Totalt

974

100

50

50

50

50

50

1 324

198

-

-

-

-

-

-

198

1 113

100

50

50

50

50

25

1 438

Löner och andra 
ersättningar

Löner och ersättningar till moder - 
företagets styrelse och VD

Pensioner och 
liknande 

förmåner
Löner och andra 

ersättningar

Pensioner och 
liknande 

förmåner

2016 2015

Av koncernens och moderföretagets pensionskostnader avser 365 (395) tkr moderföretagets ledning.

Pensionsavtal för Sophia Horn af Rantzien (VD) följer den premienivå som gäller för arbetstagare ansluten till ITP-
plan. Vid uppsägning från företagets sida har Sophia Horn af Rantzien en uppsägningstid på sex månader och avtal 
om bonusersättning, men inget avtal beträffande avgångsvederlag. VD Sophia Horn af Rantzien hade 2016-12-31 en 
upplupen lönefordran inkl. semesterskuld mot bolaget om 1 643 tkr (1 114 tkr) . Se not 28 Transaktioner med närstående.

Carl Horn af Rantzien avslutade sin anställning den 31 december 2013 och har därefter tecknat ett konsultavtal med 
bolaget, kostnadsfört arvode uppgår till 783 (759) tkr. Se not 28 Transaktioner med närstående.

Konsultarvode för moderföretagets tidigare CFO uppgår till 120 (997) tkr.

Bolaget har gett ut teckningsoptionsprogram till nyckelmedarbetare, se avsnittet Teckningsoptioner för beskrivning av 
de teckningsoptionsprogram som varit aktiva under 2016. 
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NOT 9 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

    

NOT 10 FINANSIELLA INTÄKTER

NOT 11 FINANSIELLA KOSTNADER

NOT 12 SKATT

Outnyttjade uppskjutna skattefordringar
Vid årets slut hade koncernen uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag uppgående till 154 mkr, 
varav 154 mkr inte har utnyttjats på grund av osäkerhet om framtida vinster. Aktieägarförändringar kan komma att 
påverka förmågan att utnyttja den fulla omfattningen av underskottsavdraget. 

Netto valutakursförändringar

Övriga finansiella intäkter

Summa finansiella intäkter

Räntekostnader

Netto valutakursförändringar

Summa finansiella kostnader

2016

-

4

4

2016

2 853

297

3 150

2016

-

4

4

2016

2 853

297

3 150

2015

154

-

154

2015

2 344

-

2 344

2015

154

-

154

2015

2 344

-

2344

IFRS
Koncernen

IFRS
Koncernen

Aktuell skattekostnad

Summa redovisad skattekostnad

2016

81

81

2015

59

59

2016

-

-

2015

-

-

IFRS
Koncernen

Redovisad skattekostnad ÅRL
Moderföretaget

Valutakursförluster

Summa övriga rörelsekostnader

2016

196

196

2015

116

116

2016

180

180

2015

116

116

IFRS
Koncernen

ÅRL
Moderföretaget

ÅRL
Moderföretaget

ÅRL
Moderföretaget
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NOT 13 GOODWILL

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill som uppkommit i samband med rörelseförvärv har vid förvärvet fördelats på de kassagenererande enheter i 
koncernen som förväntas erhålla fördelar av förvärvet.

I koncernen sker prövning av nedskrivningsbehov för goodwill årligen samt när indikation finns på att 
nedskrivningsbehov föreligger. Metoden för framtida nedskrivningsprövning är i all väsentlighet baserad på framtida 
omsättning och resultat. De antaganden som används baseras på kännedom om den lokala verksamhetens speciella 
förutsättningar och villkor.

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. 
Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kassaflöden baserade på av ledningen godkända finansiella budgetar 
som täcker en treårsperiod. Uppskattade kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av bedömd 
tillväxttakt enligt nedan.

Ingående anskaffninsvärden

Utgående ack. anskaffningsvärden

2016-12-31

1 487

1 487

2015-12-31

1 487

1 487

IFRS
Koncernen

Specifikation av goodwill

Granular Paraguay S.A.

Summa redovisat värde goodwill

2016-12-31

1 487

1487

2015-12-31

1 487

1487

IFRS
Koncernen
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Följande väsentliga antaganden har använts vid beräkningar av nyttjandevärden:

1 Bruttomarginal baserad på förväntad marknadsutveckling.

2 Använd tillväxttakt för försäljning av steviaprodukter.

3 Diskonteringsränta före skatt använd vid diskontering av uppskattade framtida kassaflöden. Använd  

 diskonteringsränta återspeglar de specifika risker som gäller för de olika kassagenererande enheterna.

Utifrån de antaganden som presenterats ovan, vilka baseras på en analys av nuvarande läge i den europeiska och 
amerikanska steviamarknaden och framtida efterfrågan på paraguayansk produkt i dessa marknader, överstiger 
nyttjandevärdet redovisat värde för samtliga kassagenererande enheter. En avvikelse från antagna värden avseende 
bruttomarginalen om 10 %, tillväxttakt om 20 % och diskonteringsränta om 10 % skulle inte påverka denna bedömning. 

NOT 14 INVENTARIER

Väsentliga antaganden Granular Paraguay S.A.

Rörelsemarginal1

Tillväxttal2

Diskonteringsränta3

2016

15 %

2 %

12 %

2015

15 %

2 %

12 %

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Valutakursförändringar

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar enligt plan

Valutakursförändringar

Utgående ack. avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

2016-12-31

353

2

-

24

379

230

-

47

15

292

87

2015-12-31

384

30

-

-61

353

217

-

49

-36

230

123

2016-12-31

121

-

-

-

121

98

-

5

-

103

18

2015-12-31

95

26

-

-

121

93

-

5

-

98

23

IFRS
Koncernen

ÅRL
Moderföretaget
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NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 17 DEPOSITIONER

NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Ingående anskaffningsvärden

Ackumulerade nedskrivningar

Lämnade aktieägartillskott

Utgående balans

Företagets namn

Granular Paraguay S.A.

Granular Business Development AB

Summa

2016-12-31

5 879

-1 554

499

4 824

Kapitalandel %

99 %

100 %

Antal andelar

9 900 000

1 000

2015-12-31

5 879

-1 554

499

4 824

Bokfört värde

4 725

99

4 824

ÅRL
Moderföretaget

Företagets namn

Granular Paraguay S.A.

Granular Business Development AB

Säte

Paraguay

Stockholm

Org nr

80045964-4

556761-3541

Eget Kapital

2 233

59

Resultat

-190

-2

Ingående balans

Tillkommande depositioner

Återbetalning depositioner

Valutakursförändringar

Utgående balans

Ingående balans

Omklassificiering

Förvärv

Utgående balans

2016-12-31

100

5

-

-

105

2016-12-31

-

-

-

 -

2016-12-31

110

5

-10

-

105

2016-12-31

-

-

-

 -

2015-12-31

-

100

-

-

100

2015-12-31

687

-687

-

 -

2015-12-31

11

100

-

-1

110

2015-12-31

687

-687

-

-

 

ÅRL
Moderföretaget

ÅRL
Moderföretaget

IFRS
Koncernen

IFRS
Koncernen
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NOT 19 KUNDFORDRINGAR

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer 
med verkligt värde. Prövning av nedskrivningsbehovet sker löpande, någon nedskrivning har inte gjorts för utestående 
fordringar. Under året konstaterade förluster på kundfordringar uppgår till 0 (0) tkr.

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Kundfordringar, brutto

Reserv för osäkra fordringar

Summa kundfordringar, netto efter reserv

för osäkra fordringar

2016-12-31

606

-

606

2016-12-31

606

-

606

2015-12-31

440

-

440

2015-12-31

440

-

440

ÅRL
Moderföretaget

ÅRL
Moderföretaget

IFRS
Koncernen

Lokalhyra

Försäkringspremier

Övriga uppslupna intäkter

Övriga förutbetalda kostnader

Summa

2016-12-31

244

-

19

240

503

2016-12-31

244

-

19

240

503

2015-12-31

242

151

-

144

537

2015-12-31

242

151

-

144

537

ÅRL
Moderföretaget

IFRS
Koncernen

Ej förfallna

Förfallna 30 dagar

Förfallna 31–60 dagar

Förfallna 61–90 dagar

Förfallna > 90 dagar

Summa

37

385

-

-

18

440

584

6

16

-

-

606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20152016
IFRS

Koncernen

Åldersanalys kundfordringar Brutto
Reserv osäkra

kundfordringar Brutto
Reserv osäkra

kundfordringar

NOT 18 VARULAGER

I varukostnaden för perioden ingår nedskrivningar med 1 134 (2 248) tkr som redovisas till nettoförsäljningsvärde.

Råvaror

Färdiga varor och handelsvaror

Summa

2016-12-31

92

6 787

6 789

2016-12-31

-

6 769

6 769

2015-12-31

47

14 684

14 731

2015-12-31

-

14 673

14 673

IFRS
Koncernen
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NOT 21 AKTIEKAPITAL

Aktiekapital: 15 900 019 aktier till ett kvotvärde på 0,05 kr.
Under perioden har aktiekapitalet ökat med totalt 118 701,45 kr genom nyemissioner. Tecknat men ej registrerat 
aktiekapital uppgick till 235 000 kr vid räkenskapsårets slut. Inga aktier är reserverade för överlåtelse enligt 
optionsavtal eller andra avtal.

NOT 22 ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

Koncernen
Under övrigt tillskjutet kapital redovisas överkursen vid genomförda nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader, 
erhållen likvid från utgivning av teckningsoptioner och eget kapitaldelen (konverteringsrätten) av utgivna konvertibla 
skuldebrev.

NOT 23 OMRÄKNINGSRESERV

Koncernen
Reserven avser valutaomräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter till SEK, vilka redovisas i övrigt 
totalresultat.

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Konvertibla skuldebrev
Per den 31 december 2016 finns utestående konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 1 000 tkr och ett upplu-
pet anskaffningsvärde om 1 000 tkr fördelat enligt nedan.

Under 2014 har moderföretaget emitterat konvertibla skuldebrev om nominellt 1 000 tkr som ger rätt att konvertera 
till aktier under perioden 29 april 2016 till och med 29 april 2019 till en konverteringskurs om 10 kr per aktie. Skulde-
brevens upplupna anskaffningsvärde uppgår till 1 000 tkr och redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen.

Övriga skulder till kreditinstitut
Moderföretaget har en beviljad checkkredit som uppgår till 100 tkr. Utnyttjat belopp redovisas som kortfristig skuld, 
men har tidigare år redovisats som långfristig.

Övriga långfristiga skulder
Per den 31 december 2016 har bolaget en räntefri skuld till ICCO (Interchurch Organization for Development Coopo-
eration) om totalt 645 (645) t euro, motsvarande 6 272 tkr på balansdagen. I balansräkningen är lånet uppdelat på lång- 
och kortfristig enligt de gällande villkoren, vilket innebär återbetalning under perioden maj 2015 till mars 2018.

Förfaller till betalning 1–5 år efter balansdagen:

Konvertibla skuldebrev

Övriga skulder till kreditinstitut

Övriga långfristiga skulder

Summa

1 000

-

295

1 295

1 000

-

295

1 295

1 000

160

1 431

2 591

1 000

160

1 431

2 591

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

ÅRL
Moderföretaget

IFRS 
Koncernen
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NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 26 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 27 KASSAFLÖDESANALYS

Upplupna semesterlöner

Övriga upplupna lönekostnader

Upplupna sociala avgifter

Upplupna räntekostnader

Övriga poster

Summa

2016-12-31

1 025

4 512

1 579

 1 847

2 043

11 006

2016-12-31

1 025

4 512

1 579

 1 847

2 043

11 006

2015-12-31

946

3 407

1 271

 2 669

1 815

10 108

2015-12-31

946

3 407

1 271

 2 669

1 815

10 108

ÅRL
Moderföretaget

IFRS
Koncernen

Företagsinteckningar

Hyresdeposition

Summa

2016-12-31

7 250

105

7 355

2016-12-31

7 250

105

7 355

2015-12-31

11 250

100

11 350

2015-12-31

11 250

110

11 360

ÅRL
Moderföretaget

IFRS
Koncernen

Ställda säkerheter

Avskrivningar

Koncernens kostnader för Granular stiftelse,

finansierade genom ICCO

Nedskrivningar av varulager

Orealiserade valutakursdifferenser

Upplupna räntekostnader

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Summa

2016-12-31

5

-

1 134

271

2 630

-

4 040

2016-12-31

47

-

1 134

271

2 630

-99

3 983

2015-12-31

5

140

2 248

-176

2 251

-

4 468

2015-12-31

49

140

2 248

-176

2 251

-45

4 467

ÅRL
Moderföretaget

IFRS
Koncernen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
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NOT 28 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid konsolid-
eringen och upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför inte i denna not. Upplysningar om transaktioner 
mellan koncernen och övriga närstående presenteras nedan.

Östgöta Bergslags AB ägs av styrelseledamot Carl Horn af Rantzien och Ann-Charlotte Horn af Rantzien i lika delar.

VD Sophia Horn af Rantzien är dotter till Carl Horn af Rantzien och Ann-Charlotte Horn af Rantzien. VD Sophia Horn 
af Rantzien hade 2016-12-31 en upplupen lönefordran inkl. semesterskuld mot bolaget om 1 643 tkr (1 114 tkr) .

Vice VD Thomas Backelin är systerson till Carl Horn af Rantzien. Vice VD Thomas Backelin hade 2016-12-31 en 
upplupen lönefordran inkl. semesterskuld mot bolaget om 1 234 tkr (848 tkr) .

Monen Holding AB ägs av styrelseledamot Monica Engström. Monen Holding lånade under 2015  ut 1 100 tkr, varav en 
stor del till en ränta på 5 % per månad. Dessa lån har under 2016 kvittats in mot aktier i bolaget. Under 2016 har Monen 
Holding lånat ut 1 270 tkr till 10 % ränta per år varav 1 020 kvittats in mot aktier under 2016.
Förvaltnings AB Pebble ägs av tidigare styrelseledamot Anders Brantberg.

KOI Aktiebolag ägs av Alexander Horn af Rantzien som är son till styrelsens ordförande Carl Horn af Rantzien samt 
bror till VD Sophia Horn af Rantzien.

Under 2014 förvärvade bolaget en option av Östgöta Bergslags AB för 100 000 USD. Syftet med förvärvet var att 
erlägga en handpenning för, och säkerställa kontroll, över den mark i Paraguay där bolaget avser att bygga ett 
steviaraffinaderi. 

Länsförsäkringar Skåne

Förvaltnings AB Pebble

Monen Holding AB

Östgöta Bergslags AB

Kambrium AB

KOI Aktiebolag

Sophia Horn af Rantzien

Carl Horn af Rantzien

Monica Engström

Carl-Mikael Bergendahl

Christoffer Horn af Rantzien

Zanna McFerson

Thomas Backelin

Summa

2016-12-31

-

-

250

402

783

80

1 643

1 207

250

250

200

150

1 234

6 449

2016-12-31

-

-

250

402

783

80

1 643

1 207

250

250

200

150

1 234

6 449

2015-12-31

5 194

1 650

1 160

964

-

80

1 114

1 107

200

250

150

100

848

12 817

2015-12-31

5 194

1 650

1 160

964

-

80

1 114

1 107

200

250

150

100

848

12 817

ÅRL
Moderföretaget

IFRS
KoncernenSkulder till närstående
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Styrelsens ordförande avslutade sin anställning hos bolaget den 31 december 2013 och har därefter tecknat, genom 
Kambrium AB, ett konsultavtal med bolaget för framtida uppdrag utöver styrelseuppdraget. Konsultavtalet löper ut 
den 31 december 2016 med möjlighet till förlängning, uppsägningstiden är fyra månader. Konsultavtalet är baserat på 
arbetad tid och löper på marknadsmässiga villkor.

Granular NL S.A. är ett bolag under bildande i Paraguay som planeras äga och driva bolagets framtida 
steviaraffinaderi i Caaguazù. Detta bolag har av Granular tillförts 65 tkr under 2016. Se även avnittet om Organisation i 
förvaltningsberättelsen.

La Floresta Wine Company AB, ägs till 100% av Alexander Horn af Rantzien. Bolaget tecknade 3 347 954 aktier i 
nyemissionen som beslutades den 28 december 2016. Dessa aktier hade ej tilldelats under 2016.

NOT 29 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Granular har en långsiktig fordran om totalt 3 133 tkr på Dr. Leoz, markägaren i Caaguazú, Paraguay. Säljaren Dr. Leoz 
och Granular är överens om att beloppet skall krediteras i samband med slutuppgörelsen av marköverlåtelsen.

NOT 30 UTDELNING

Inga utdelningar betalades ut under 2016 eller 2015. Styrelsen föreslår att ingen utdelning avseende år 2016 kommer att 
ske.

NOT 31 NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital: Årets resultat i förhållande till justerat eget kapital.
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen.

NOT 32 FORTSATT DRIFT

Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella resurser både i det korta och längre 
perspektivet. I samband med årsredovisningens upprättande skall styrelsen särskilt bedöma denna fråga ur ett 
tolvmånadersperspektiv. Bolaget och koncernen redovisar under 2016 samt under perioden januari – maj 2017 ett 
fortsatt negativt resultat och kassaflöde. 

Koncernens likvida medel uppgick till 79 tkr per 2016-12-31, vilket i sig är otillräckligt för att stödja verksamheten under 
2017. Bolaget genomförde under december 2016 en företrädesemission om totalt 19,75 mkr. Den 6 juli 2017 beslutade 
styrelsen, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande den 28 december 2016, om en riktad nyemission om 5 mkr, 
vilken tecknas till fullo. Granular har även fram till den 31 maj 2017 upptagit kortfristiga lån om 2,0 mkr.

ÅRL
Moderföretaget

Granular Paraguay S.A. fordran, för drift av Granular N.L

Granulars fordran, för del av köpeskilling för mark i Caaguazú

Summa

2016-12-31

2 446

687

3 133

2016-12-31

-

687

687

2015-12-31

2 167

687

2854

2015-12-31

-

687

687

IFRS
Koncernen
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I och med att marknaden för stevia bedöms växa under det kommande året samt att bolagets sälj- och 
marknadsaktiviteter har ökat, förväntas bolagets framtida utveckling vara positiv. Närvaro i marknader utanför Europa 
förväntas också att öka. Bolagets försäljning har under 2016 och 2017 ökat, och förväntas öka än mer framöver. 

Bolaget är i behov av ytterligare kapital för att kunna fullfölja sina åtaganden. Granular planerar att under hösten 
2017 påbörja genomförandet av en större nyemission om cirka 85 mkr, alternativt en kombination av nyemission och 
upplåning. Emissionen avser att öka satsningar på sälj- och marknadsföring samt ge bolaget det finansiella utrymme 
som krävs för att realisera planerna på att uppföra ett eget steviaraffinaderi i Paraguay och därigenom kunna erbjuda 
marknaden en unik produkt; ekologiskt steviaextrakt från stevians hemland Paraguay. Bolaget har emottagit en 
avsiktsförklaring från Hedblom Capital avseende denna finansiering, vilket gör att bolaget har stor tilltro till att 
Hedblom och Granular tillsammans kommer genomföra den nödvändiga emissionen. Vidare finns även intressen 
från andra finansiärer, vilket bolaget har fört långtgående diskussioner med. Se även not 3 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar.

Styrelsen har beaktat dessa fakta och förhållanden och anser baserat på detta att bolagets fortsatta drift är möjlig och 
rekommenderad och redovisningsprinciperna som tillämpas i denna finansiella rapport bygger på ett antagande om 
fortsatt drift.

NOT 33 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Försäljningen har ökat svagt under 2017. Under bolagets första fem månader har försäljningen ökat med 127 tkr jämfört 
med samma period under 2016. Produktutvecklingen avseende bland annat drycker och konfektyr har ökat snabbare 
och, bolaget har fortsatt premierats för smaken på sina Real Stevia™-produkter. Bolaget har ytterligare stärkt sin posi-
tionering inom choklad- och konfektyrindustrin och produkter har lanserats i stora delar av Europa.

Avropsordern om 124 t euro (ca 1 195 tkr) till den spanska bordsströproducenten, vilken har sålts till en negativ margin-
al för att trygga bolagets likviditetsbehov, har till fullo avropats under det första halvåret 2017.

Bolaget har påbörjat samarbete med två nya distributörer utanför Europa (Sydafrika och Algeriet) samt en distributör 
på Irland. Detta är ett svar på ett stort intresse från dessa marknader som bolaget tror kan ge ett bra tillskott till försäl-
jningen i Europa med början under 2017.  Bolaget har också valt att inte förlänga distributionsavtalet med Granulars 
danska distributör sedan 2012. Bolaget har istället påbörjat en direktförsäljning till den danska marknaden, dock 
kvarstår ett icke exklusivt samarbete med den danska distributören.

Efterfrågan på ekologiskt steviaextrakt samt ekologiskt producerade blad har fortsatt att öka under 2017. Bolaget plan-
erar att under det andra halvåret 2017 expandera de ekologiska odlingarna och påbörja byggnationen av en steviaex-
traktfabrik i Paraguay som planeras vara klar under Q4 2018. Detta kommer göra det möjligt att på ett bra sätt möta 
marknadens behov.

Bolaget har under 2017 köpt 1 000 kg nyproducerat steviaextrakt från bolagets kinesiska samarbetspartner som sålts till 
kunder i Europa. 



Den produkt som under 2016 skickades för reraffinering är färdigbehandlad hos bolagets samarbetspartner i Kina. 
Denna har dock av likvidetsskäl inte skickats tillbaka under första halvåret 2017. Bolaget planerar att i juli 2017 betala 
processkostnaden för reraffineringen och  låta skeppa tillbaka produkten till Granulars tullfria lager i Sverige.

Den bristande likviditeten har gjort att verksamheten i Paraguay varit tvungen att bromsa ner produktion och även hål-
la inne stöd till stiftelsen. Bolaget har fått förfrågningar på steviablad från Paraguay som inte kunnat levereras, då den 
begränsade likviditeten omöjliggjort en lagerhållning stor nog för att kunna erbjuda tillräckligt bra leveransvillkor. 

Bolaget avlämnade i maj 2017 sin sjunde hållbarhetsrapport där bolagets arbete för en hållbar framtid tydliggörs. Rap-
porten följde GRI (Global Reporting Initiative) 3 level C.

Under våren 2017 har förhandlingar avseende förvärv av marken i Paraguay fortgått i enlighet med tidigare överen-
skommelse. Motparten har under det andra kvartalet begärt en skiljedomsförhandling för att antingen uppnå försäl-
jning eller upphäva tidigare avtal. Se Riskhantering.

Bolagets likviditetssituation har varit och är ansträngd. Se not 32 Fortsatt drift.

Fram till den 31 maj 2017 har bolaget upptagit lån om 2,0 mkr. Styrelsen beslutade 1 februari 2017 att kvitta 3 enkla 
skuldebrev från november 2016 mot 2 konvertibla skuldebrev om sammanlagt 650 tkr, dessa skuldebrev kan lösas in 
mot maximalt 260 000 aktier.

Styrelsen beslutade den 6 juli 2017, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande den 28 december 2016, att utan 
företrädesrätt för nuvarande aktieägare, genom riktad nyemission om 5 mkr öka bolagets aktiekapital med högst  
37 000 kronor genom utgivande av högst 740 000 aktier. Teckningskursen var 6,75 kr per aktie och nyemissionen teck-
nades till fullo.

NOT 34 GODKÄNNANDE AV FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och verkställande direktören och godkändes för utgivning den 25 juli 2017.

Styrelsens och verkställande direktörens intygandemening
Styrelsen och Verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationel-
la redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moder-
bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt 
över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
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