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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Contemporary Wines AB
Org.nr 556878-4200

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Contemporary Wines AB för räkenskapsåret
2016-09-01 -2017-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Contemporary Wines ABs finansiella ställning per den
2017-08-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför an bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundför uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till Contemporaiy Wines AB enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens uns var
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för all upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan all fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
i ställning under hela revisionen. Dessutom:
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identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
rörfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
-

skaffarjag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för all
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
-

utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
-

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen all det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måstejag i revisionsberättelsen lista
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
-

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

-

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning saint
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Contemporary Wines AB för räkenskapsåret 2016-09-01 2017-08-31 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
-

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grzwdför uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Contemporaiy Wines AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsfön’altningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försuimelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
-

-

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagsl agen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
harjag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 2 oktober 2017

g&nita Deurell
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Contemporary Wines Sweden AB, 556878-4200, med säte i
Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-09-01 2017-08-31.
-

Allmänt om verksamheten
Bolaget driver partihandel och import av alkoholhaltiga drycker. Bolaget utvecklar egna varumärken
och har i dagsläget 5 varumärken som finns representerade hos den största kunden i Sverige,
Systembolaget.
Bolaget ägs av sex privatägda företag och två privatpersoner, bland annat av Investero AB,
556974-8469(21,6%), Sane Invest AB, 556828-6479 (21,6%), Lucioles AB, 556877-0688 (21,6%) och
PDF Brasserie Group AB, 556824-8974 (21,6%).
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Rosésäsongen, under räkenskapsåret 2016/2017, som normalt inleds i mars då första vårsolen
kommer började mycket svagt på grund av all vi hade den kallaste vår på väldigt länge. Trots detta så
står sig våra varumärken starkt i konkurrensen och Perfect Day stärkte sin position på marknaden,
Aven Cuvée Madame hade en bra sommar jämfört med konkurrenter.
Systembolaget ändrade sin utvärderingsperiod för rosévin i år, 2017, och sommarens försäljning ger
oss garanterad distribution från december 2017 till och med november 2018. Det innebär att vi vet idag
vilken distribution vi kommer all ha nästa rosésäsong. Vi ökar eller bibehåller för samtliga
rosélistningar vilket talar för en stabil framtid.
Vi har under verksamhetsåret lanserat en ny produkt inom vitt vin för att bredda oss utanför
rosésegmentet. Lanseringen var lyckad och vi fick fast listning av produkten från och med september
2017. Dock hade vi högre kostnader än beräknat vilket har genererat ett negativt resultat för
verksamhetsåret.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

2017-06-31
Neffoomsällning
29018
Resultat efter finansiella poster
-536,4
Balansomslutning
10575
Soliditet %
24,8

2016-08-31
31 392
488,1
14090
17,4

2015-08-31
31 560
1 260,1
9 120
17,0

2014-08-31
26406
8,3
11 532
3,2

Belopp ikkr
2013-08-31
6 346
-562,0
4893
7,3

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Contemporary Wines Sweden AB har haft en stabil utveckling de senaste åren. Det är bolagets
ambition all expandera under året och öka våra produkter på Systembolaget via nya lanseringar och
att delta i Systembolagets offertförfarande.
Den svenska marknaden är stabil och vi har en fortsatt stark nationell ekonomi. Trenden hos
konsumenterna att lägga pengar på mat och vin fortsätter även nästa år och visar inga tecken på
avmattning.
Valutautveckling främst mot euro kan komma att påverka lönsamheten.

/

Contemporary Wines Sweden AB

2(10)

55687B4200

Eget kapital
Ingående balans 2016-09-01
Omföring överkursfond
Nyemission
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital
105 300

Reservfond
-

5 900

Överkursfond Fritt eget kapital
524 700
1822491
-524 700
524 700
564 100
-422031
584100
1925160
-

-

111 200

Villkor-hg återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 500 000 kr (500 000 kr).

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:
överkursfond
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

584 100
2347191
-422031
2 509 260

2 509 260
2 509 260

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
t Ihörande noter.
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Resultaträkning
Belopp 1kr

Not

Nettoomsättning
Punktskaffer
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

45
3

2016-09-01201 7-08-31

2015-09-012016-08-31

29018373
-9313816
19704557

31 391 776
-9383349
22008427

-13133574
-5269106
-1 739 129
-437 252

-14312556
-6546807
-540 786
608 278

Resultat frän finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

705
-99 936
-536 483

Resultat före skatt

-536 483

488 097

114452

-113517

-422 031

374 580

Skatt på årets resultat
Aets resultat

6

—.

433
-120 614
488 097
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Balans räkning
Belopp 1kr

Not

2017-08-31

2016-08-31

TILLGÄNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatlefordran

114 452
114 452

Summa anläggningstillgångar

114 452

-

-

-

Omsättningstill gångar
Varulager mm
Handelsvaror
Varor pä väg

3483210
540 407
4023617

4 540 663
25 192
4565855

4 247 174
73
97 182
4344429

3 684 446
1 738 286
12000
5434732

2 092 571

4 089 839

Summa omsättningstillgångar

10460617

14 090 426

SUMMA TILLGÅNGAR

10575069

14 090426

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förulbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

7
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Balans räkning
Belopp i kr

Not

2017-08-31

2016-08-31

111 200
111 200

105300
105300

584l0Q
2347 191
422 031
2 509 260

524 700
1447911
374 580
2347 191

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

9

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1112 aktier)
Fritt eget kap ital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

—

Summa eget kapital
Kortfds tiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2620460

10

-

2 643
36
4 877
395
7 954

—

2452491

081
775
670
083
609

2268144
154 728
8 666 758
548 305
11637935

10575069

14090426
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Kassaflödesanalys
Belopp 1kr

— - —._________

-.

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-

Not

-

2016-09-012017-08-31
-

-536483
-536 483

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassa flöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rärelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investering sve rk sam h ete n
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering sverks am heten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-

2015-09-Dl2016-08-31

-

488097
488 097
-113 517

-536 483

374 580

542 238
1 090 303
-3683 327

-1 406 227
-1137251
4 065368

-2 587 269

1 896 470

-

-

590 000
590 000

530000

-1 997 269
4089 839
2092 570

2 426 470
1 663 368
4089838

530 000
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
om inget annat anges.

Belopp i kr

Allmänna redovisningsprinciper
Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncemredovisning (1<3).

Ändrade redovisningsprinciper
Företaget upprättade föregående år sin årsredovisning enlighet med årsredovisningslagen och
BRNAR 2008:1 Ärsredovisning i mindre aktiebolag (1<2). Byte har skett till 1<3 med anledning av
förväntad expansion. Bytet har inte inneburit några förändringar i värderingar.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. För råvaror ingår
alla utgifter som är direkthänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultatråkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskaft som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Nettoomsättningen är redovisad före avdrag för alkoholskatten.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Det ligger inga antaganden, uppskattningar eller bedömningar vilka skulle medföra osäkerheter som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsär.

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2016-09-012017-08-31
Män
Kvinnor
Totalt

-

2
2

2015-09-012016-08-31
-

1

Löner och andra ersäftningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2016-09-012015-09-012017-08-31
2016-08-3 1
Styrelse och VD
832 026
Övriga anställda
389 347
411 497
Summa
1 221 373
411 497
Sociala kostnader
509 881
129 290
(varav pensionskostnader 1)
101 501
0)
-

1) Av företagets pensionskostnader avser 101 501 kr (f.å.0 kr) företagets VD,

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Revisionsuppdrag
Anita Deurell, ADE Revision AB

Not 5 Operationell leasing

-

2016-09-012017-08-31

2015-09-012016-08-al

38250

42 100

2016-09-012017-08-31

2015-09-012016-08-31

156000

146000

leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsä gningsbara operationella leasingavtal:
Inomellår
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

-

-

-

-

156000

146000

146 000

131 000

Av årets kostnadsfärda leasingavgifter avser 146 000 kr (131 000 kr fg år) lokalhyra.
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Not 6 Skaft på årets resultat
2016-09-012017-08-31

2015-09-012016-08-31
-113 517

—

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattefordran

-

114 452
114452

-

-—

-113517

Avstämning av effektiv skatt

—

Resultat före skatt
Skaft enligt gällande skattesats
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skaft

2016-09-012017-08-31
Belopp
-536 482

—-_____________

118026
-3 729
155
114 452

2015-09-012016-08-3 1
Belopp
488 097
—-

-107 381
-6 231
95
-113 517

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förulbetald hyra
Förutbetalda övriga kostnader
-.

2016-08-31
12 000

2017-08-31
52000
45 182
97 182

-

12000

Not 8 Disposition av vinstmedel
Till stämmans förfogande står följande vinstmedel:
2017-06-31
2931 291
-422 031
2 509 260

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponseras så att:
i ny räkning överförs
Summa

-

2 509 260
2509260

Not 9 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier
Kvotvärde

2017-08-31

2016-08-31

1112
100

1 053
100

2017-08-31
15082
2 523
377 478
395 083

2016-08-31

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter
Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

7

-

1 885
-

548 305

CIA

Contemporary Wines Sweden AB

10(10)

556878-4200

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2017-08-31
panTer och därmed jämförliga säkerheter som har ställts
för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Spärrade bankkonton
Summa ställda säkerheter

-

2016-08-31

—_____

3 950 000
354 476
4304476

3950000
354 476
4 304 476

Eventualförpliktelser

2017-08-31
948390

Garantiförbindelser

2016-08-31
951360

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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