ÅRSREDOVISNING
för
Untie Lending AB (publ)

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31
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Untie Lending AB (publ)
Org.nr. 556999-3958

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Företagets verksamhet består av utlåning till konsumenter via bolagets vaumärke Slantar.nu
Företaget har tillstånd hos Finansinspektionen som konsumentkeditsinstitut.
Företagets säte är Skövde
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
11 466 340
-3 486 551
65 652 509
55

2019
5 605 503
133 775
86 618 676
40

2018/2019
6 374 992
951 610
67 187 486
38

2017/2018
873 607
62 262
27 377 615
73

2016/2017
0
-11 380
51 968
100

Övrigt fritt
eget kapital
34 083 072
0
0
6 152 922

Årets
resultat
1
0
0

Summa fritt
eget kapital
34 083 073
0
0
6 152 922

1
-1 314 868

-1
-3 486 551

0
-1 314 868
-3 486 551

-3 486 551

35 434 576

Räkenskapsåret 2019 är förkortat, och därmed endast 6 månader.
Ägarförhållanden
Företaget ägs till 97,95 % av Untie Group AB (publ) med säte i Skövde, org.nr 556693-8907
Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission preferensaktier
Ej registrerat aktiekapital
Överkursfond
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Utdelning till aktieägare
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
502 955
7 079

Övrigt bundet
eget kapital
4 409
0
-4 001

510 034

408

2020-12-31
80 000

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
erhållna aktieägartillskott
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

38 921 127

19 291 127
19 630 000
-3 486 551
35 434 576
35 434 576
35 434 576

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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*Definitioner av nyckeltal, se noter

Untie Lending AB (publ)
RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

5

2
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till koncernföretag

3
3

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

4

Årets resultat
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2020-01-01
2020-12-31

2019-07-01
2019-12-31

11 466 340
1 082 389
12 548 729

5 605 503
2 579 608
8 185 111

0
-11 165 285
0

-6 195
-5 092 123
-226 230

-2 010 714
-13 175 999

-698 079
-6 022 627

-627 270

2 162 484

-2 546 962
-312 319
-2 859 281

-1 315 534
-713 175
-2 028 709

-3 486 551

133 775

0
0

-133 775
-133 775

-3 486 551

0

0

0

-3 486 551

0
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Untie Lending AB (publ)
Org.nr. 556999-3958

BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

3 298 133
3 298 133

4 214 413
4 214 413

60 224
60 224

0
0

3 358 357

4 214 413

61 127 771
2 715
4 392
61 134 878

74 027 062
21
23 752
74 050 835

1 159 274
1 159 274

8 353 428
8 353 428

Summa omsättningstillgångar

62 294 152

82 404 263

SUMMA TILLGÅNGAR

65 652 509

86 618 676

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

5

6

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar låntagare
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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Omsättningstillgångar

Untie Lending AB (publ)
Org.nr. 556999-3958

BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

510 034
408
510 442

502 955
4 409
507 364

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

20 873 558
-1 582 431
19 630 000
-3 486 551
35 434 576

14 720 636
-267 564
19 630 000
1
34 083 073

Summa eget kapital

35 945 018

34 590 437

26 497 935
0
26 497 935

40 000 000
9 250 000
49 250 000

43 014
246 284
13 697
2 906 561
0
3 209 556

277 413
953 795
13 697
1 444 465
88 869
2 778 239

65 652 509

86 618 676

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital

7

Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Långfristiga skulder

Untie Lending AB (publ)
Org.nr. 556999-3958

NOTER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
En inkomst redovisas som intäkt när de väsentliga riskerna och förmånerna till följd av transaktionen har övergått till
bolaget, beloppet kan beräknas på tillförligt sätt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kan
komma att tillfalla bolaget. Intäkterna avser ränteintäkter från utlåning.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som
inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande
nyttjandeperioder tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Antal år
3

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffnigsvärde. Kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar
redovisas till det lägsta anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Det vill säga med avdrag för
befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde.
Inkomstskatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser
resultat förs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt
att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran
redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
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Not 1

Untie Lending AB (publ)
Org.nr. 556999-3958

NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Medelantal anställda

Not 3

Räntekostnader och liknande resultatposter

2020

2019

-312 319
-2 546 962
-2 859 281

-713 175
-1 315 534
-2 028 709

2020

2019

0
0

0
0

2020-12-31

2019-12-31

6 511 747
6 511 747
-1 214 945
-1 998 669
-3 213 614
3 298 133

5 429 358
5 429 358
-516 866
-698 079
-1 214 945
4 214 413

2020-12-31

2019-12-31

72 269
-12 045
-12 045
60 224

0
0
0
0

Långfristiga skulder

2020-12-31

2019-12-31

Amortering inom 1 år
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år

0
26 497 935
0
26 497 935

9 250 000
40 000 000
0
49 250 000

Eventualförpliktelser och åtaganden

2020-12-31

2019-12-31

0
0

505 000
505 000

Räntekostnader inom koncern
Övriga räntekostnader
Not 4

Skatt på årets resultat
Inkomstskatt

Not 5

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7

Not 8

Beviljade ej utbetalda konsumentlån
Not 9

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Bolaget har inte haft några anställda under året.

Untie Lending AB (publ)
Org.nr. 556999-3958

SKÖVDE 2021

Stefan Willebrand
Ordförande

Emelie Willebrand

Erik Hagelin
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den

.

Ernst & Young AB
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Jesper Nilsson
Auktoriserad revisor
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"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Untie Lending AB, org.nr 556999-3958

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Untie Lending
AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

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

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

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

•

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

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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.

•

utvärderar vi 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.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Untie Lending ABs finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Untie Lending AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

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

Penneo dokumentnyckel: AFFEL-5NMZ5-WWBZ2-GYZKX-ZZPI7-I0ETQ

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Untie Lending AB för räkenskapsåret 2020-01-01 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Untie Lending AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Se elektronisk signatur
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Ernst & Young AB

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Jesper Nilsson
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 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
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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