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Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls den 24 april 2014, kl 15.00 
i WallVisions lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared).

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
- vara införd i aktieboken på årsstämmodagen.
- anmäla sig senast den 21 april 2014 till
 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås,
 e-post: monica.sodermalm@wallvision.se 
 eller fax: 033-25 78 92, varvid även eventuella 
 biträden ska anmälas.

Omslag Fram
Boråstapeter - Graceful Living

Omslag bak 
Cole & Son - Folie

Inlaga vänster
Eco Wallpaper - White Light

Inlaga höger
Mr Perswall - Interaction
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Övergripande vision och utveckling för koncernen 
WA WallVision  
 

Affärsidé 
WA WallVisions affärsidé är att designa, tillverka och 
sälja högkvalitativa tapeter under starka varumärken i 
olika stilar på den internationella marknaden. 
 
Vision 
WA WallVisions vision är att bli den internationellt 
ledande leverantören inom premiumsegmentet för 
tapeter. Ledande för oss innebär störst, mest lönsam 
och med marknadens bästa varumärken. 
 
Strategi 
För att uppnå målen har WA WallVision utarbetat en 
strategi baserad på följande huvudelement: 

 Internationell satsning inom premiumsegmentet 
genom egen sortimentsutveckling, större 
internationell marknadspenetration och förvärv. 

 Behålla och stärka positionen som marknadsledare  
i Norden genom satsning på varumärken, 
produktutveckling, kvalitet, marknadsföring och 
butiksutveckling. 

 Utveckling av produktionen genom satsning på 
effektiv volymproduktion parallellt med utrustning 
för flexibel produktion och korta serier. 

 Satsning på vidareutveckling av koncernens koncept 
för digitaltryckta tapeter. 

 Geografisk tillväxt på viktiga exportmarknader som 
Ryssland och Kina. 

 

Strategin stöds av koncernens mission om att ”Skapa  
ett vackrare hem” och fokus på slutanvändaren, 
konsumenten, genom att möta konsumenten där 
konsumenten kan bli inspirerad för att skapa ett 
vackrare hem, att göra konsumenten medveten om 
koncernens erbjudande, att erbjuda kvalitativa 
produkter med attraktiv design och att hjälpa 
koncernens distribution att driva trafik till fysisk butik 
och till koncernens hemsidor. 

 
Flerårsjämförelse och kommentar till årets resultat 
Sammanställningen i tabellen bygger på koncernen  
Waldemar Andrén Tapetdesign, den underliggande 
operativa koncernen till WA WallVision, för år 2009 
samt en pro forma beräkning avseende 2010 för 
koncernen WA WallVision AB, som om WA WallVision 
AB förvärvat Waldemar Andrén Tapetdesign AB den  
 
 

 
1 januari 2010. Detta för att ge en jämförbar samman-
ställning över den operativa verksamhetens utveckling.  
 
Nettoomsättningen uppgick till 530,1 MSEK (547,6) 
under 2013 vilket är 3,2 procent lägre än 2012. Resultat 
före finansiella poster, skatter, avskrivningar och 
nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 91,0 MSEK (77,0) 
och ger EBITDA-marginal om 17,2 procent (14,1). 
EBITDA under 2013 belastades med kostnader av 
engångskaraktär för 5,1 MSEK (18,3). EBITDA exklusive 
dessa engångskostnader (Justerad EBITDA) uppgick 
därmed till 96,1 MSEK (95,3) vilket ger en justerad 
EBITDA-marginal om 18,1 procent (17,4). 
Engångskostnaderna under 2013 avsåg kostnader för  
bl. a. personal- och organisationsförändringar.  
 
WA WallVision koncernens ekonomiska utveckling i 
sammandrag: 

MSEK 2009 2010 2011 2012 2013 
 
Nettoomsättning  552,3 564,3 558,2 547,6 530,1 
EBITDA1  106,1 96,3 87,7 77,0 91,0 
Justerad EBITDA2 107,1 119,7 92,8 95,3 96,1 
EBITA3 82,2 71,0 62,1 43,9 65,2 
Justerad EBITA 4 83,2 94,4 67,2 66,7 70,2 
Rörelseresultat 82,2 71,0 56,7 38,6 56,1 
 
EBITDA-marginal, (%)5 19,2 17,1 15,7 14,1 17,2 
Justerad EBITDA-marginal, (%)5 19,4 21,2 16,6 17,4 18,1 
EBITA-marginal, (%)5 14,9 12,6 11,1 8,0 12,3 
Justerad EBITA-marginal, (%)5 15,1 16,7 12,0 12,2 13,2 
Rörelsemarginal, (%)5 14,9 12,6 10,2 7,1 10,6 
 
Genomsnittligt antal anställda 165 169 171 186 186 
Justerad soliditet (%)6 58 36 40 40 44 
Balansomslutning  461,9 1066,6 1039,0 1048,8 1003,5 
 
 

Definitioner: 

1. EBITDA: Resultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar och 
nedskrivningar.  

2. Justerad EBITDA: Resultat före finansiella poster, skatter, 
avskrivningar, nedskrivningar och jämförelsestörande poster.  

3. EBITA: Resultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar och 
nedskrivningar på immateriella tillgångar.  

4. Justerad EBITA: Resultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar 
och nedskrivningar på immateriella tillgångar samt jämförelsestörande 
poster.  

5. Resultat för de olika resultatbegreppen i förhållande till 
nettoomsättning.  

6. Justerad soliditet: Definierat som eget kapital samt ägarlån dividerat 
med balansomslutningen.   
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Förvaltningsberättelse 
 
Information om verksamheten 
Styrelsen och verkställande direktören för WA 
Wallvision AB (publ), org nr 556809-6191, avger här-
med årsredovisning och koncernredovisning för tiden 
1 januari – 31 december 2013.  

WA Wallvision AB äger samtliga aktier i Waldemar 
Andrén Tapetdesign AB. WA Wallvision AB ägs av 
Litorina Coinvest L.P. till 58 procent. Ledande 
befattningshavare inom koncernen står för 7 procent  
av ägandet.  

Dotterbolaget Waldemar Andrén Tapetdesign AB äger  
i sin tur ett antal dotterbolag och är den operativa 
underkoncernen till WA Wallvison AB. Underkoncernen 
Waldemar Andrén Tapetdesign AB designar, tillverkar 
och marknadsför tapeter under starka varumärken. 
Koncernen har en stark marknadsledande position på 
den nordiska tapetmarknaden. Koncernens vision är att 
växa internationellt inom premiumsegmentet för 
tapeter och där nå en position som en av de ledande 
aktörerna i världen. 

Koncernen har fyra varumärken - Boråstapeter, Eco 
Wallpaper, Cole & Son samt Mr Perswall. Det först-
nämnda har en tydlig inriktning på inspirerande klassisk 
design medan Eco Wallpaper står för en mer individuell 
och trendigare stil. Cole & Son är ett utpräglat high-end 
varumärke som kombinerar tradition med innovativ 
design. Mr Perswall slutligen, är ett nischat varumärke 
som arbetar med ny digitaltryckteknik, vilket ger många 
spännande utvecklingsmöjligheter för framtiden. 

Moderbolag i koncernen är WA Wallvision AB, med säte 
i Borås. Den underliggande, rörelsedrivande koncernen, 
med moderbolaget Waldemar Andrén Tapetdesign AB 
har sitt säte i Borås och har fem dotterbolag, WA 
WallVision Sweden AB, Sverige, John O. Borge AS, 
Norge, Cole & Son Ltd, Storbritannien, WallVision 
International Trading (China) Co. Ltd., Kina, och WA 
WallVision Development AB, Sverige. Tillverkningen är 
huvudsakligen förlagd till Borås. 

Översikt över resultat och ställning för WA Wallvision 
koncernen  

 2013 2012 2011 

Nettoomsättning (MSEK) 530,1 547,6 558,2 

Rörelseresultat (MSEK) 56,1 38,6 56,7 

Rörelsemarginal (%)1 10,6 7,1 10,2 

Anställda vid årets utgång 186 186 171 

Justerad soliditet (%)2 44,5 40,3 39,5 

Balansomslutning (MSEK) 1 003,5 1 048,8 1 039,0 

 
 

Definitioner 

1. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till  
 nettoomsättning. 

2. Justerad soliditet: Definierat som eget kapital samt  
 ägarlån dividerat med balansomslutningen. 

Verksamheten under året  
Konjunkturläget på koncernens huvudmarknader var 
fortsatt avvaktande under 2013 även om det fanns 
positiva inslag inom vissa marknader. Under 2013 ökade 
försäljningen i Storbritannien, Kina, Ryssland, Finland 
och USA. Försäljningen hemma i Sverige blev något lägre 
än föregående år, vilket bl.a. förklaras av en svag ut-
veckling hos bolagets återförsäljare, färgfackhandeln, 
som minskade försäljningen med 5 procent enligt 
Handelns Utredningsinstitut. Försäljningen ökade  
dock inom konsumenttapeter medan utvecklingen för 
byggtapet var svag. Försäljningen i Norge minskade  
med 5 procent främst på grund av oroligheterna på den 
norska bostadsmarknaden. Under året lanserades 
många framgångsrika kollektioner under bolagets olika 
varumärken.    

I början av 2013 lanserades nya webbsidor för bolagets 
fyra varumärken och wallpapermatch.com. På 
webbsidorna presenteras bolagets produkter på ett 
inspirerande sätt. Konsumenter erbjuds tapetprover  
och kan även beställa tapeter för uthämtning hos 
närmaste återförsäljare. Syftet med webbsidorna är att 
kommunicera direkt med slutkonsumenterna och dra 
kunder till återförsäljarnas butiker och öka 
försäljningen. 

Under våren 2013 implementerades koncernens nya 
ERP-system hos WA WallVision Sweden AB. Sedan 
tidigare finns systemet installerat hos Cole & Son Ltd 
och WallVision International Trading (China) Co. Ltd. 
Under våren 2014 implementeras systemet även hos 
John O. Borge AS.  

Under hösten 2013 rekryterades en ny säljchef för 
Sverige och en ny exportchef för koncernen.  

Nettoomsättningen uppgick till 530,1 MSEK (547,6) 
vilket är en minskning med 3,2 procent mot 2012. 
Rensat för valutakurseffekter under året minskade 
försäljningen med 1,7 procent jämfört med 2012. 
Rörelseresultatet för 2013 blev starkare än föregående 
år och uppgick till 56,1 MSEK (38,6). Resultat-
förbättringen beror på högre bruttomarginaler, lägre 
omkostnader och lägre kostnader av engångskaraktär. 
Under 2013 belastades rörelseresultatet med 
engångskostnader om totalt 5,0 MSEK jämfört med  
22,7 MSEK under 2012. Engångskostnaderna under  
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2013 omfattar bl.a. personal- och organisations-
förändringar. Rörelseresultat rensat för engångs-
kostnader uppgår till 61,1 MSEK (61,3) vilket innebär 
en rörelsemarginal på 11,5 procent (11,2).   

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Generellt sett bedöms riskerna och osäkerheten för 
koncernen som låg. Tapetmarknaden är förhållandevis 
stabil även om det nuvarande konjunkturläget medför 
viss osäkerhet. Vidare har koncernen en utomordentligt 
stark marknadsposition på den nordiska marknaden 
som utgör basen för företagets verksamhet. Företagets 
koncentration på fackhandeln, som för närvarande 
utgör en styrkefaktor, kan på sikt innebära en risk om 
alternativa distributionskanaler, främst byggvaruhus, 
väsentligt skulle öka sina marknadsandelar.  

Finansiella risker 
Verksamheten är exponerad mot ränterisker och 
finansieringsrisker vilka beskrivs mer ingående i not 1  
i årsredovisningen. Finansiella transaktioner inom 
gruppen utgör endast stöd för den löpande verksam-
heten och inga transaktioner sker i spekulationssyfte. 
Koncernen har en finanspolicy som reglerar hantering av 
likvida medel och kortfristiga placeringar. Placering av 
överlikviditet får endast ske i räntebärande värdepapper 
och på ett sätt så att medlen utan problem och på kort 
sikt kan frigöras. 

WA Wallvision AB refinansierade under 2012 sina 
tidigare seniora och juniora lån genom utgivandet av en 
företagsobligation samt en bankfinansiering.  

Företagsobligationen utgavs den 5 december 2012 och 
uppgick till 375 MSEK. Företagsobligationen är överför-
bar, ovillkorlig, utan säkerhet och utgör en efterställd 
skuldförbindelse. Företagsobligationen har företrädes-
rätt framför ägarlånen i bolaget. Obligationen förfaller 
till betalning den 5 december 2017 och har en årlig 
ränta om 9 procent. Räntebetalningarna sker halvårsvis, 
den 5 juni och den 5 december. Kostnaden för företags-
obligationen uppgick till 6,5 MSEK och är en del av 
lånets effektivränta i enlighet med effektivränte-
metoden. Obligationen innehåller inga löpande 
covenantskrav. Kreditramen för bankfinansieringen 
uppgår till 175 MSEK. Bolaget uppfyller alla sina 
åtaganden enligt gällande covenanter mot banken.  
Mer information om koncernens räntebärande skulder 
framgår av not 20. 

Koncernen använder sig inte av några säkrings-
instrument då nettoexponeringen mot utländska  
valutor är låg. För ytterligare information om 
koncernens finansiella risker, se not 1. 

Forskning och utveckling 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla 
produkter vilket kostnadsförs löpnade.   

Miljöpåverkan 
I den svenska delen av koncernen bedrivs en 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.  

 
Anmälningsplikten avser en anläggning där mindre än  
10 ton organiska lösningsmedel hanteras per år. Den 
anmälningspliktiga produktionen motsvarar i stort sett 
hela det svenska bolagets nettoomsättning. Koncernens 
miljöpolicy är att tillverkningen ska ske med minsta 
möjliga påverkan med hänsyn tagen till rådande kom-
mersiella villkor. Det ska även gälla för produkterna och 
deras slutliga användning.  

Personal 
Vid räkenskapsårets utgång var antalet anställda i WA 
Wallvision koncernen 186 personer, av vilka 39 procent 
var kvinnor. Generellt är personalomsättningen inom 
koncernen låg vilket innebär att medarbetarnas 
erfarenheter och kunskaper väl kan tas tillvara. Vidare 
finns tydliga handlingsplaner för personalvård inklusive 
policys för jämställdhet, droger, mutor och trakasserier.  

Ägarförhållanden 
Företagets aktiekapital bestod den 31 december av 
20 689 396 aktier. Varje aktie motsvarar en röst. WA 
Wallvision AB hade vid årets utgång totalt ca 150 
registrerade aktieägare. Största ägare i företaget är 
Litorina Coinvest L.P. tillsammans med ledningen. 

Moderbolaget 
Bolaget WA Wallvision AB registrerades den 27 maj 
2010 och förvärvade i september 2010 samtliga aktier i 
Waldemar Andrén Tapetdesign AB som utgör 
moderbolag i underkoncernen. I WA Wallvision AB finns 
fyra personer från koncernledningen anställda vars 
uppgift är att stötta koncernens olika enheter.   

Framtida utveckling 
Tapetmarknaden är förhållandevis stabil i Norden och 
Västeuropa, medan marknaden för tapeter växer i 
Östeuropa, Ryssland och Asien. Samtidigt finns ett ökat 
intresse för tapet bland konsumenterna även i Norden 
och Västeuropa vilket tillsammans med ökad export 
skapar möjligheter till en fortsatt positiv utveckling för 
koncernen.   

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets 
balansräkning, TSEK: 
Överkursfond 116 246 
Balanserat resultat 2 789 
Årets resultat   - 20 867 
Summa 98 168  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på 
följande sätt: 
Överkursfond 116 246 
I ny räkning överförs    - 18 078 
Summa 98 168 
 
Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat 
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Räkenskaper för koncernen

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2013 2012

Intäkter 530 085 547 608

Kostnad för sålda varor -256 669 -275 247

Bruttoresultat 273 416 272 361

Försäljningskostnader -169 272 -176 156

Administrationskostnader -47 770 -56 700

Övriga rörelseintäkter 6 373 -

Övriga rörelsekostnader 6 -622 -883

Rörelseresultat 3-8 56 125 38 622

Finansiella intäkter 9 1 289 3 574

Finansiella kostnader 9 -74 772 -73 746

Resultat efter finansiella poster -17 358 -31 550

Skatt 10 406 13 807

Årets resultat -16 952 -17 743

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -16 952 -17 743

Minoriteten - -

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Årets resultat -16 952 -17 743

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -673 -83

Årets totalresultat -17 625 -17 826

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -17 625 -17 826

Minoriteten - -
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11 672 514 666 804

Materiella anläggningstillgångar 12 123 722 152 762

Finansiella anläggningstillgångar 13 792 1 907

Summa anläggningstillgångar 797 028 821 473

Varulager 15 102 809 100 807

Kundfordringar 16 51 779 60 081

Aktuell skattefordran 1 326 1 408

Övriga fordringar 1 733 5 813

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 6 162 6 981

Likvida medel 18 42 667 47 162

Summa omsättningstillgångar 206 476 222 252

SUMMA TILLGÅNGAR 1 003 504 1 043 725
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (TSEK), fortsättning

Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 20 689 20 689

Övrigt tillskjutet kapital 119 121 119 121

Reserver -5 188 -4 515

Balanserat resultat inklusive årets resultat -55 647 -38 695

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 78 975 96 600

Långfristiga skulder

Avsättningar för pensioner 19 - 3 552

Uppskjutna skatteskulder 20 32 223 40 159

Räntebärande skulder 21 373 677 373 227

Övriga skulder 21 362 525 333 665

Summa långfristiga skulder 768 425 750 603

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder till kreditinstitut 21 3 418 2 263

Checkräkningskredit 18 54 443 97 002

Leverantörsskulder 36 910 39 950

Förskott från kunder - 1 175

Aktuell skatteskuld 6 948 2 163

Övriga skulder 5 320 8 029

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 48 065 44 940

Avsättningar för garantier 23 1 000 1 000

Summa kortfristiga skulder 156 104 196 522

Summa skulder 924 529 947 125

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 003 504 1 043 725

Poster inom linjen

Ställda panter 24 1 073 477 1 079 358

Eventualförpliktelser 24 Inga Inga
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (TSEK)

ÖVRIGT

AKTIE- TILLSKJUTET BALANSERAT TOTALT EGET 

KAPITAL KAPITAL RESERVER RESULTAT KAPITAL

Ingående eget kapital 2012-01-01 20 629 118 765 -4 432 -20 952 114 010

Totalresultat

Årets resultat - - - -17 743 -17 743

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser - - -83 - -83

Summa totalresultat - - -83 -17 743 -17 826

Transaktioner med aktieägare

Betalningar av emitterade aktier 60 349 - - 409

Erhållna optionspremier - 7 - - 7

Summa transaktioner med aktieägare 60 356 - - 416

Utgående eget kapital 2012-12-31 20 689 119 121 -4 515 -38 695 96 600

ÖVRIGT

AKTIE- TILLSKJUTET BALANSERAT TOTALT EGET 

KAPITAL KAPITAL RESERVER RESULTAT KAPITAL

Ingående eget kapital 2013-01-01 20 689 119 121 -4 515 -38 695 96 600

Totalresultat

Årets resultat - - -16 952 -16 952

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser - - -673 - -673

Summa totalresultat - - -673 -16 952 -17 625

Transaktioner med aktieägare

Betalningar av emitterade aktier - - - - -

Erhållna optionspremier - - - - -

Summa transaktioner med aktieägare - - - - -

Utgående eget kapital 2013-12-31 20 689 119 121 -5 188 -55 647 78 975

Kapitalhantering Aktiekapital 
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Kapitalhantering 
Grunden för den finansiella strategin är att skapa 
betryggande finansiella förutsättningar för 
koncernens drift och utveckling.  
Kapitalstrukturen kan justeras genom att bl.a. 
förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
utfärda nya aktier eller sälja tillgångar. Vid utgången 
av år 2013 uppgick koncernens egna kapital till  
78 975 TSEK.  

Soliditeten uppgick vid årets slut till 8 procent (9). 
Inkluderas ägarlånet i det egna kapitalet är 
soliditeten 43 procent (40). Styrelsen föreslår att 
ingen aktieutdelning lämnas för år 2013. 

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är  
att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin  
verksamhet, så att den kan fortsätta att generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra 
intressenter och att upprätthålla en optimal kapital-
struktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 
Nettoskulden, definierad som räntebärande skulder 
minus likvida medel, uppgick till 388,8 MSEK (432,7) 
per sista december. De underställda ägarlånen 
uppgick till 358,9 MSEK (326,3) och är exkluderade 
från nettoskulden ovan. Skuldsättningsgraden 
exklusive ägarlånen uppgick till  47 procent (45). 
 
 
 
 

Aktiekapital 
Antal utestående aktier uppgår till 20 689 396 st   
(20 689 396) vars kvotvärde är 1 SEK. Aktiekapitalet 
utgörs av det registrerade aktiekapitalet för moder-
bolaget. 

Övrigt tillskjutet kapital 
Utgörs av inbetalda överkurser i samband med 
betalning av emitterade aktier, överkurs i samband 
med nyemission av aktier vid rörelseförvärv,  
inbetalda aktieägartillskott samt inbetalda options-
premier för optionsprogram avseende ledande 
befattningshavare. 

Reserver 
Reserver består till sin helhet av omräknings-
differenser hänförliga till omräkning av utländska 
dotterföretag i enlighet med IAS 21. 
 
Balanserat resultat 
Det balanserade resultatet består av de 
ackumulerade vinster som genererats totalt i 
koncernen och som inte utdelats till aktieägare. 
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (INDIREKT METOD) 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 56 126 38 622

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 34 897 34 014

Kostnader för upptagna lån - 8 278

Vinst/förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar - 3 828

Övrigt 7 906 -581

Summa 98 929 84 161

Erhållen ränta 793 452

Betald ränta -42 142 -50 397

Betald skatt -1 780 -18 048

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 55 800 16 168

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager -7 094 -2 559

Förändringar av fordringar 13 201 -18 791

Förändringar av skulder och avsättningar -7 351 -2 487

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 556 -7 669

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning  av materiella anläggningstillgångar 848 1 738

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -11 873 -32 750

Förvärv av immateriella anläggningstilgångar -1 271 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 296 -31 012

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 2 027 387 314

Förändring av checkräkningskredit -42 559 96 180

Amortering av lån -4 192 -440 603

Nyemission - 409

Erhållna optionspremier - 7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44 724 43 307

Årets kassaflöde -2 464 4 626
Likvida medel vid årets början 47 162 42 408
Kursdifferens i likvida medel -2 031 128
Likvida medel vid årets slut 42 667 47 162

Koncernens outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till 70 557 22 876
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Räkenskaper för moderbolaget

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2013 2012

Nettoomsättning 2 3 465 3 828

Rörelsens kostnader

Försäljningskostnader -2 270 -2 114

Administrationskostnader -15 207 -15 125

Övriga rörelsekostnader -18 -

Rörelseresultat 3-8 -14 030 -13 411

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 9 61 130 81 113

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 8 3 127

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -67 975 -70 890

Resultat efter finansiella poster -20 867 -61

Bokslutsdispositioner - -

Resultat före skatt -20 867 -61

Skatt på årets resultat 10 - -

Årets resultat -20 867 -61

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Årets resultat -20 867 -61

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat -20 867 -61
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 13,14 885 542 885 542

Summa anläggningstillgångar 885 542 885 542

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 36 235 38 415

Övriga fordringar 34 177

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 192 -

Summa kortfristiga fordringar 36 461 38 592

Kassa och bank 1 818 3 260

Summa omsättningstillgångar 38 279 41 852

SUMMA TILLGÅNGAR 923 821 927 394
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (TSEK), fortsättning

Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital - (20 689 396 aktier, kvotvärde 1 SEK) 20 689 20 689

Summa bundet eget kapital 20 689 20 689

Fritt eget kapital

Överkursfond 116 246 116 246

Balanserat resultat 2 789 2 850

Årets resultat -20 867 -61

Summa fritt eget kapital 98 168 119 035

Summa eget kapital 118 857 139 724

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 21 368 827 368 525

Övriga skulder 21 358 935 326 305

Summa långfristiga skulder 727 762 694 830

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 035 1 670

Skulder till koncernföretag 68 938 86 391

Övriga skulder 488 226

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 6 741 4 553

Summa kortfristiga skulder 77 202 92 840

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 923 821 927 394

Poster inom linjen

Ställda panter 24 885 542 885 542

Ansvarsförbindelser 24 Inga Inga
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL (TSEK)

AKTIE- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS TOTALT EGET

KAPITAL FOND RESULTAT RESULTAT KAPITAL

Ingående eget kapital 2012-01-01 20 629 115 890 -8 814 11 664 139 369

Omföring av föregående års resultat - - 11 664 -11 664 -

Årets resultat - - - -61 -61

Summa förmögenhetsförändringar 
redovisade i eget kapital exklusive 
transaktioner med bolagets ägare - - 11 664 -11 725 -61

Betalningar av emitterade aktier 60 349 - - 409

Erhållna optionspremier - 7 - - 7

Utgående eget kapital 2012-12-31 20 689 116 246 2 850 -61 139 724

AKTIE- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS TOTALT EGET

KAPITAL FOND RESULTAT RESULTAT KAPITAL

Ingående eget kapital 2013-01-01 20 689 116 246 2 850 -61 139 724

Omföring av föregående års resultat - - -61 61 -

Årets resultat - - - -20 867 -20 867

Summa förmögenhetsförändringar
redovisade i eget kapital exklusive
transaktioner med bolagets ägare - - -61 -20 806 -20 867

Betalningar av emitterade aktier - - - - -

Erhållna optionspremier - - - - -

Utgående eget kapital 2013-12-31 20 689 116 246 2 789 -20 867 118 857
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET (INDIREKT METOD) 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -14 030 -13 411

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kostnader för upptagna lån - 8 278

Summa -14 030 -5 133

Erhållen ränta 8 5

Betald ränta -35 401 -47 541

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -49 423 -52 669

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av fordringar 2 214 32 099

Förändringar av skulder och avsättningar -1 886 35 306

Kassaflöde från den löpande verksamheten -49 095 14 736

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av aktier i koncernföretag - -682

Koncernintern försäljning av aktier i koncernföretag - 2 715

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 2 033

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 2 608 375 134

Amortering av lån - -438 367

Erhållna koncernbidrag 45 045 49 137

Nyemission - 409

Erhållna optionspremier - 7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 653 -13 680

Årets kassaflöde -1 442 3 089

Likvida medel vid årets början 3 260 171

Likvida medel vid årets slut 1 818 3 260

Moderbolagets outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till - -
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Noter 
 

NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR 
 
 
Allmänt 
Koncernredovisningen för WA Wallvision AB 
räkenskapsår som slutar den 31 december 2013 
har godkänts av styrelsen och verkställande 
direktören och kommer att föreläggas årsstämman 
2014 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt 
aktiebolag med säte i Borås Stad, Sverige. Samtliga 
belopp är i TSEK om inte annat anges. 
 
Styrelsen har den 21 mars 2014 godkänt denna 
koncernredovisning.  
 
Uttalande om överensstämmelse med 
tillämpade regelverk 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU 
tillämpas bara av EU godkända IFRS. 
 
Koncernredovisningen är vidare upprättad i 
enlighet med svensk lag genom tillämpning av 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner). 
 
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i 
enlighet med svensk lag och med tillämpning av 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 (Redovisning för juridiska personer). 
 
Nya och ändrade standarder som tillämpas 
av koncernen 
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första 
gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2013 har haft någon väsentlig 
inverkan på koncernen. 
 
IAS 19r är den av de ändrade standarder som har 
viss påverkan på koncernen men som ej bedömts 
som väsentlig. IAS 19r omfattar beräkning av 
pensionsskuld och innebär att det från och med 
2013 ej längre är tillåtet att tillämpa den s.k. 
korridormetoden vid beräkning av pensionsskulden 
av förmånsbestämda pensioner. Korridormetoden 
har tidigare använts vid beräkning av pensions-
skulden i dotterbolaget John O. Borge AS där man 
haft förmånsbestämda pensioner. Dessa förmåns-
bestämda pensioner har dock omförhandlats 
under 2013 och vid årets utgång finns inga 
förmånsbestämda pensioner kvar och IAS 19r har 
därmed inte någon effekt på 2013 års räkenskaper.  
 
 
 
 

I enighet med IFRS 1 ska jämförelseåret i de 
finansiella rapporterna redovisas i enlighet med de 
nu gällande standarderna, vilket innebär att 
pensionsskulden för 2012 ska räknas om i enlighet 
med IAS 19r.  
Koncernen har dock bedömt att effekten av IAS 19r 
ej är av väsentlig betydelse och har därför ej räknat 
om pensionsskulden för 2012 i enlighet med 
IAS19r. 
 
Nya standarder, ändringar och tolkningar 
av befintliga standarder som ännu inte har 
trätt i kraft och som inte har tillämpats i 
förtid av koncernen 
Ett antal nya standarder och ändringar av 
tolkningar och befintliga standarder träder i kraft 
för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2013 
och har inte tillämpats vid upprättandet av 
koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa 
förväntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernens finansiella rapporter med undantag av 
de som följer nedan: 

IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan 
existerande principer då den identifierar kontroll 
som den avgörande faktorn för att fastställa om ett 
företag ska inkluderas i koncernredovisningen. 
Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå 
vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att 
bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för 
det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och 
det finns i dagsläget inga effekter på de finansiella 
rapporterna. 
 
IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang” ger en mer 
realistisk bild av samarbetsarrangemang genom att 
fokusera på rättigheter och skyldigheter snarare än 
på den juridiska formen av ett arrangemang. Det 
finns två typer av samarbetsarrangemang: gemen-
sam verksamhet och joint ventures. En gemensam 
verksamhet uppkommer då en part i en gemensam 
verksamhet har direkt rätt till tillgångarna och 
åtagande för skulderna i ett samarbets-
arrangemang. I ett sådant arrangemang ska till-
gångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas 
utifrån innehavarens andel av dessa. Ett joint 
venture är ett samarbetsarrangemang genom 
vilket parterna som har gemensamt bestämmande 
inflytande över arrangemanget har rätt till netto-
tillgångarna i arrangemanget. I ett sådant 
arrangemang ska innehavaren redovisa sin andel  
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enligt kapitalandelsmetoden och klyvnings-
metoden är inte längre tillåten. Koncernen avser 
att tillämpa IFRS 11 för det räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2014 och det finns i dagsläget inga 
effekter på de finansiella rapporterna. 
 
IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” 
omfattar upplysningskrav för dotterföretag, 
samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej 
konsoliderade strukturerade företag. Koncernen 
avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2014 och det finns i dagsläget inga 
effekter på de finansiella rapporterna. 
 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som 
ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon 
väsentlig inverkan på koncernen. 
 
Grunder för upprättande av redovisningen 
Koncernredovisningen baseras på historiska 
anskaffningsvärden.  
 
Grunder för konsolidering 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och 
dess dotterföretag. De finansiella rapporterna för 
moderbolaget och dotterföretagen som tas in i 
koncernredovisningen avser samma period och är 
upprättade enligt de redovisningsprinciper som 
gäller för koncernen.  
 
Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen 
från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då 
moderbolaget får ett bestämmande inflytande och 
ingår i koncernredovisningen fram till den dag det 
bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av 
koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för 
förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt 
värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier 
som emitterats av koncernen. I köpeskillingen 
ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller 
skulder som är en följd av en överenskommelse  
om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade 
kostnader kostnadsförs när de uppstår. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis 
till verkliga värden på förvärvsdagen. Det belopp 
varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande samt verkligt värde på 
förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger 
verkligt värde på koncernens andel av 
identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas 
som goodwill. 

Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, 
kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i  
 

transaktioner mellan företag som omfattas av 
koncernredovisningen elimineras i sin helhet. 
 
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i 
dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar. Som utdelning från 
dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning 
av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 
 
Omräkning av utländska valutor 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för  
de olika enheterna i koncernen är värderade i den 
valuta som används i den ekonomiska miljö där 
respektive företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). I koncernredovisningen 
används svenska kronor (kr), som är koncernens 
rapportvaluta. 
 
Utländska dotterföretag redovisar ställning och 
resultat till moderbolaget i sin funktionella valuta. 
Omräkning sker sedan till SEK enligt dagskurs-
metoden, vilket innebär att balansräkningen 
omräknas till balansdagens kurs och resultat-
räkningen till genomsnittskursen för räkenskaps-
året. Omräkningsdifferenser redovisas i övrigt 
totaltresultat. 
 
Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder värderas och 
redovisas i koncernen och moderbolaget i enlighet 
med reglerna i IAS 39. Enligt IAS 39 klassificeras 
finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen 
beror på avsikten med förvärvet av det finansiella 
instrumentet. Företagsledningen bestämmer 
klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 
Kategorierna är Finansiella tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 
Finansiella tillgångar som kan säljas, Lånefordringar 
och kundfordringar. Den enda kategori som 
bolaget har är Lånefordringar och kundfordringar 
som beskrivs vidare nedan. 
 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när bolaget blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när 
faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten 
har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger 
att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller 
bolaget förlorar kontrollen över den. Detsamma 
gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld. 
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Förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar 
redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då 
bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 
tillgången, förutom i de fall bolaget förvärvar eller 
avyttrar noterade värdepapper, då tillämpas likvid-
dagsredovisning.  
 
Lånefordringar och kundfordringar 
Låne- och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade 
på en aktiv marknad. De ingår i omsättnings-
tillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter rapportperiodens slut 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Koncernens Lånefordringar och Kundfordringar 
utgörs av Kundfordringar och andra fordringar 
samt Likvida medel i balansräkningen. 
 
Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel samt 
omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos 
banker och motsvarande institut.  
 
Långfristiga fordringar och övriga fordringar 
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga 
fordringar är fordringar som uppkommer då före-
taget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka 
handel med fordringsrätten. Om den förväntade 
innehavstiden är längre än ett år utgör de lång-
fristiga fordringar och om den är kortare övriga 
fordringar. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till det belopp som 
förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar 
som bedömts individuellt. Kundfordringarnas 
förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats 
till nominellt belopp utan diskontering. Ned-
skrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens 
kostnader. 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för 
varor eller tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare 
(eller under normal verksamhetscykel om denna är 
längre). Om inte, tas de upp som långfristiga 
skulder. 
 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.  
 
 

Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt 
värde, netto efter transaktionskostnader. 
Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultat-
räkningen fördelat över låneperioden, med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Skatt 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och 
uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultat-
räkningen, utom när skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget 
kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 
totalresultat respektive eget kapital. 
 
Aktuell skatt 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av 
de skatteregler som på balansdagen är beslutade 
eller i praktiken beslutade i de länder där moder-
bolaget och dess dotterföretag är verksamma och 
genererar skattepliktiga intäkter. 
 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balans-
räkningsmetoden, på alla temporära skillnader  
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet 
på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen. Uppskjutna skatte-
fordringar redovisas i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas. 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
upptagits till balansdagens kurs. 
 
Varulager 
Värdering av lager har skett till det lägsta av 
anskaffningsvärdet respektive nettoförsäljnings-
värdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt den  
s k FIFO-metoden. I anskaffningsvärdet för färdiga 
varor ingår kostnader för material och direkt lön 
samt skälig del av tillverkningsomkostnader 
(baserade på normal tillverkningskapacitet). Netto-
försäljningsvärdet är det uppskattade försäljnings-
priset i den löpande verksamheten, med avdrag för 
tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 
 
WA Wallvision som hyres-/leasetagare 
Endast ett mindre antal leasingavtal och hyresavtal 
förekommer i koncernen. Leasingavtal av 
anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt  
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innehar de ekonomiska risker och fördelar som 
förknippas med ägandet, klassificeras som 
finansiell leasing. Vid leasingperiodens början 
redovisas finansiell leasing i balansräkningen till 
det lägre av leasingobjektets verkliga värde och 
nuvärdet av minimileaseavgifterna. 
 
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering 
av skulden och finansiella kostnader. Motsvarande 
betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella 
kostnader, ingår i balansräkningens poster 
Långfristiga skulder och Kortfristiga skulder. Ränte-
delen i de finansiella kostnaderna redovisas i 
resultaträkningen fördelat över leasingperioden så 
att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den 
under respektive period redovisade skulden. 
Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella 
leasingavtal skrivs av under den kortare perioden 
av tillgångens nyttjandeperiod och leasing-
perioden. 
 
Övriga avtal klassificeras som operationell leasing, 
dvs avtalen intages ej i koncernens balansräkning 
utan avgifterna kostnadsförs löpande över avtalens 
längd. I moderbolaget finns inga leasingavtal. 
 
WA Wallvision som hyres-/leasegivare 
WA Wallvisions dotterföretag, WA WallVision 
Sweden AB, hyr ut butiksinredning. Avtalen 
redovisas som operationella då risken kvarstår hos 
WA WallVision Sweden AB. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 
Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt 
värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar, 
redovisas som goodwill. Goodwill på förvärv av 
dotterföretag redovisas som immateriella 
tillgångar. Goodwill testas årligen enligt IAS 36 för 
att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar  
av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid 
avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande 
redovisat värde på den goodwill som avser den 
avyttrade enheten.  
 
Det goodwillvärde som fastställs per förvärvs-
tidpunkten fördelas på kassagenererande enheter, 
eller grupper av kassagenererande enheter, som 
förväntas tillföras fördelar genom förvärvet från 
synergieffekter. Till dessa kassagenererande 
enheter kan hänföras även tillgångar och skulder 
som vid förvärvstidpunkten redan finns i  
 
 

koncernen. Varje sådant kassaflöde som goodwill 
fördelas till motsvaras av den lägsta nivån inom 
koncernen på vilken goodwill övervakas i 
företagets styrning och är inte en större del av 
koncernen än ett segment, dvs en rörelsegren  
eller ett geografiskt område enligt koncernens 
segmentsrapportering. 
 
Ett nedskrivningsbehov föreligger när det 
återvinningsbara beloppet avseende en kassa-
genererande enhet (eller grupper av kassa-
genererande enheter) understiger redovisat värde. 
En nedskrivning redovisas då i resultaträkningen. 
 
Avtalsenliga kundrelationer 
Avtalsenliga kundrelationer redovisas till verkligt 
värde på förvärvsdagen. De avtalsenliga kund-
relationerna har en bestämbar nyttjandeperiod 
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs 
linjärt över kundrelationernas förväntade 
varaktighet, 15 år. 

Mönsterbank 
Mönsterbanken redovisas till verkligt värde på 
förvärvsdagen. Mönsterbanken bedöms ha en 
bestämbar nyttjandeperiod och från och med  
2013 skrivs de av över mönsterbankens förväntade 
varaktighet, 15 år. 

Varumärke 
Varumärken redovisas till verkligt värde på 
förvärvsdagen. Varumärken skrivs inte av utan 
nedskrivningsprövas i enlighet med IAS 36 på 
samma sätt som goodwill. Varumärket bedöms ha 
en obestämbar nyttjandeperiod då förvärv av varu-
märken anses vara gjorda för en väsentlig framtid. 
 
Datorprogram 
Utgifter för datorprogram redovisas i koncernen 
och moderbolaget som tillgång i enlighet med  
IAS 38 Immateriella tillgångar. Avskrivning sker på 
tre till fem år. 

Produktutveckling 
Produktutvecklingsutgifter kostnadsförs löpande 
då villkoren för aktivering enligt IAS 38 
Immateriella tillgångar ej anses uppfyllda. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens 
redovisade värde eller redovisas som en separat 
tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast 
då det är sannolikt att de framtida ekonomiska  
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förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta 
delen tas bort från balansräkningen. Alla andra 
former av reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader i resultaträkningen under den 
period de uppkommer. 
 
Avskrivning anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan har beräknats på 
tillgångarnas anskaffningsvärden och utifrån deras 
nyttjandeperiod. Eventuella restvärden har ej 
beaktats då de bedöms som oväsentliga. 
Avskrivningar per år har beräknats enligt följande 
procenttal. 

 Koncernen Moderbolaget 
Goodwill Nedskrivnings-  Ej tillämplig 

prövning 
Avtalsenliga  
kundrelationer  6,67 %  Ej tillämplig 

Mönsterbank  6,67 % Ej tillämplig 

Varumärke  Nedskrivnings-  Ej tillämplig 
prövning 

Dataprogram,  
datautrustning  20 – 33 %  Ej tillämplig 

Maskiner  10 %  Ej tillämplig 

Övriga inventarier 20 – 25 %  Ej tillämplig 

Byggnader  1,25 %  Ej tillämplig 
 
Ingen avskrivning görs på mark. 
 

Nyttjandeperioden för kundrelationer och 
mönsterbank om 15 år i koncernen motiveras av 
dess beräknade uthålliga avkastning och dess 
strategiska betydelse. Prövning om nedskrivnings-
behov föreligger avseende ovanstående tillgångar 
sker löpande. 
 
Nedskrivning anläggningstillgångar 
Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda 
värdena på anläggningstillgångar. Finns en 
indikation på att någon anläggningstillgångs värde 
kan ha minskat fastställs tillgångens återvinnings- 
värde. Med återvinningsvärde avses det högsta av 
en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjande-
värde. Tillgången skrivs ned med det belopp med 
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde och kostnaden belastas resultat-
räkningen. En tillgångs nyttjandevärde beräknas 
genom att diskontera framtida kassaflöden. 
 
 

Pensioner 
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. 
Pensionsplanerna finansieras vanligen genom 
betalningar till försäkringsbolag eller förvaltar-
administrerade fonder, där betalningarna fastställs 
utifrån periodiska aktuariella beräkningar. 
Koncernen har i utgången av 2013 endast avgifts-
bestämda pensionsplaner, men man hade under 
2012 och en bit in i 2013 även förmånsbestämda 
pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är 
en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. 
Koncernen har inte några rättsliga eller informella 
förpliktelser att betala ytterligare avgifter om 
denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar 
för att betala alla ersättningar till anställda som 
hänger samman med de anställdas tjänstgöring 
under innevarande eller tidigare perioder. En 
förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan 
som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för 
förmånsbestämda planer är att de anger ett 
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller 
efter pensionering, vanligen baserat på en eller 
flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. 

Den skuld som redovisas i balansräkningen 
avseende förmånsbestämda pensionsplaner är 
nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 
vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på 
förvaltningstillgångarna, med justeringar för ej 
redovisade aktuariella vinster och förluster samt 
för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring 
under tidigare perioder. Den förmånsbestämda 
pensionsförpliktelsen beräknas årligen av 
oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. 
projected unit credit method. Nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom 
diskontering av uppskattade framtida kassaflöden 
med användning av räntesatsen för förstklassiga 
företagsobligationer som är utfärdade i samma 
valuta som ersättningarna kommer att betalas i 
med löptider jämförbara med den aktuella 
pensionsförpliktelsens. Aktuariella vinster och för-
luster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar 
och förändringar i aktuariella antaganden redo-
visas i enlighet med korridormetoden. 

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare 
perioder redovisas direkt i resultaträkningen, om 
inte förändringarna i pensionsplanen är villkorade 
av att de anställda kvarstår i tjänst under en 
angiven period (intjänandeperioden). I sådana fall 
fördelas kostnaden avseende tjänstgöring under 
tidigare perioder linjärt över intjänandeperioden. 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar 
koncernen avgifter till offentligt eller privat  
 

19



administrerade pensionsförsäkringsplaner på 
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. 
Koncernen har inga ytterligare betalningsförplik-
telser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna 
redovisas som personalkostnader när de förfaller 
till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som 
en tillgång i den utsträckning som kontant åter-
betalning eller minskning av framtida betalningar 
kan komma koncernen tillgodo. 
 
I moderbolaget redovisas pensioner i enlighet med 
Tryggandelagens regler. 
 
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast av 
en eller flera osäkra framtida händelser eller när 
det finns ett åtagande som inte redovisas som en 
skuld eller avsättning på grund av att det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när företaget har ett 
åtagande som en följd av en inträffad händelse och 
det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera åtagandet samt att en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
Lånekostnader 
WA Wallvision har inga projekt där aktivering av 
ränta krävs enligt IAS 23, vilket innebär att låne-
kostnader har belastat resultatet för den period till 
vilken de hänför sig.  

Nettoomsättning (intäktsredovisning) 
WA Wallvisions redovisade nettoomsättning avser 
intäkter från försäljning av varor. Nettoomsätt-
ningen har i förekommande fall reducerats med 
värdet av lämnade rabatter och varureturer. 
Intäkter från försäljning redovisas i samband med 
leverans till kund. 
 
Moderbolagets redovisade nettoomsättning  
avser intäkter från försäljning av tjänster till dotter-
företag i koncernen och redovisas i den period som 
tjänsterna levereras. 
 
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla 
företaget. 

Upplysningar om transaktioner med 
närstående 
Transaktioner med närstående framgår i not 4. 
 

Uppskattningar och bedömningar 
Vid upprättandet av WA Wallvisions koncern-
redovisning gör styrelsen och verkställande 
direktören uppskattningar och antaganden om 
framtiden. Likaså bedömningar vid tillämpning av 
redovisningsprinciperna. 
 
De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår behandlas i huvud-
drag nedan. 
 
Prövning av nedskrivning för goodwill och 
varumärke 
Det sker ej någon avskrivning på goodwill eller 
varumärke. En årlig prövning av existerande 
Goodwill och varumärke genomförs baserat på 
definierade kassagenererande enheter.  
WA Wallvision har ett segment och en kassa-
genererande enhet. Prövning har därmed skett  
på basis av koncernens kassaflöde. 
 
Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på 
beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar 
utgår från beräknade framtida kassaflöden som 
baseras på bolagets affärsplan. Budget omfattar  
1 år och affärsplan täcker 4 år av nyttjande-
perioden, resterande tid extrapoleras fram utifrån 
en tillväxttakt om 2 procent. Den eviga tillväxt-
faktorn bedöms motsvara inflationstakten för 
kommande år. Rörelsekapitalförändringar har 
beaktats. Beräknad rörelsemarginal är i linje med 
koncernens långsiktiga målsättning.  
 
Nyttjandevärdena har beräknats med en 
diskonteringsränta uppgående till 13,6 procent 
före skatt. Prövningen av samtliga immateriella 
värden skedde i samband med årsbokslutet sista 
december 2013. 
 
Inga nedskrivningar har föranletts av gjord pröv-
ning. En övergripande analys har gjorts av känslig-
heten i de variabler som använts. 
 
Känslighetsanalys Goodwill 
Ett antagande om en försämrad tillväxt till  
3 procent årligen men med bibehållen lönsamhet 
om EBITDA på 17 procent skulle ge ett ned-
skrivningsbehov om 28 MSEK och en höjning av 
diskonteringsräntan om 1 procentenhet skulle 
medföra ett nedskrivningsbehov om 32 MSEK.  
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Känslighetsanalys Varumärken 
En rimlig möjlig förändring av någon av  
parametrarna visar ej på något nedskrivnings-
behov. 
 
Garantier 
Bolaget reserverar enligt tidigare erfarenhet 
belopp för att täcka framtida garantiåtaganden. 
 
Finansiella risker och riskhantering 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en 
mängd olika finansiella risker: marknadsrisk 
(omfattande valutarisk, ränterisk i verkligt värde, 
ränterisk i kassaflödet och prisrisk), kreditrisk och 
likviditetsrisk. Koncernens övergripande risk-
hanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att 
minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat. 
 
Kundberoende 
WA Wallvision arbetar med en bred kundkrets och 
är inte beroende av en enskild kund eller kund-
grupp så att ett eventuellt bortfall allvarligt skulle 
påverka koncernens lönsamhet. 
 
Kundförluster 
I verksamheter där varor tillhandahålls mot senare 
betalning kan inte kundförluster helt undvikas. För 
att minimera riskerna görs löpande kredit-
bedömningar och det finns även kreditlimits för 
varje kund. Bevakning av utestående fordringar 
sker löpande och påminnelser och räntefakturor 
skickas ut när så är erforderligt. Kredittiden är 
normalt 30 dagar plus innevarande månad.  
WA Wallvision koncernen har historiskt inte 
drabbats av kundförluster av väsentlig betydelse. 
 
Leverantörsberoende 
Till samtliga varor och komponenter som WA 
Wallvision köper in finns det alternativa 
leverantörer varför vår bedömning är att WA 
Wallvision inte allvarligt skulle skadas av att en 
enskild leverantör inte skulle kunna uppfylla ställda 
krav. 
 
Råvaruprisrisk 
Råvaruprisrisken avser risken för att kostnaderna 
för direkta och indirekta material stiger när 
råvarupriser stiger på världsmarknaden. Koncernen 
säkrar inga inköp av råvaror. 
 
IT-säkerhet 
WA Wallvision arbetar aktivt med IT-säkerhet och 
har vidtagit en mängd åtgärder för att förebygga 
och förhindra att IT-problem uppstår. I den mån 
det ändå skulle uppstå problem har WA Wallvision  
 

en plan för hur dessa snabbt skall åtgärdas så att 
produktion och leveranser mm påverkas i så liten 
omfattning som möjligt. 
 
Valutarisker 
Koncernen verkar internationellt och utsätts för 
valutarisker som uppstår från olika valuta-
exponeringar, framför allt avseende brittiska pund 
(GBP), norska kronor (NOK), euro (EUR) och 
kinesiska yuan (CNY). Valutarisk uppstår genom 
framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar 
och skulder samt nettoinvesteringar i utlands-
verksamheter. 
 
WA Wallvision bedriver ingen aktiv valutasäkring 
av beräknade framtida flöden i utländsk valuta. 
Utländska nettotillgångar uppgick enligt koncern-
balansräkningen per 2013-12-31 till ca 26 MNOK,  
6 MGBP och 4 MCNY. Inga säkringsåtgärder har 
vidtagits vad gäller dessa utländska nettotillgångar. 
 
Ränterisk och finansieringsrisk 
Ränterisk hänför sig till risken att koncernens 
exponering för förändringar i marknadsräntan kan 
påverka resultatet negativt. Med finansieringsrisk 
avses risken att finansieringen av koncernens 
kapitalbehov samt refinansiering av utestående lån 
försvåras eller fördyras. Löptid och lånevillkor för 
upptagna lån avgörs med ledning av WA 
Wallvisions framtida likviditetsbehov, ränteläget 
och andra faktorer på lånemarknaden. 
 
WA Wallvision AB gav den 5 december 2012 ut en 
företagsobligation som uppgick till 375 MSEK. 
Företagsobligationen är överförbar, ovillkorlig, 
utan säkerhet och utgör en efterställd skuld-
förbindelse. Företagsobligationen har företrädes-
rätt framför ägarlånen i bolaget.  
 
Företagsobligationen förfaller till betalning den  
5 december 2017 och har en årlig ränta om  
9 procent. Räntebetalningarna sker halvårsvis,  
den 5 juni och den 5 december. Kostnaden för 
företagsobligationen uppgick till 6,5 MSEK och är 
en del av lånets effektivränta i enlighet med 
effektivräntemetoden. 
 
Obligationen innehåller inga löpande covenants-
krav. Bolaget har utöver företagsobligationen en 
kreditram om 175 MSEK hos sin bank. Bolaget 
uppfyller alla sina åtaganden enligt gällande 
covenanter mot banken. Se not 21 för löptid och 
lånevillkor för upptagna lån. 
 
Övriga risker 
WA Wallvision är inte indragen i någon rättstvist av 
betydelse. 
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NOT 2  MODERBOLAGETS TRANSAKTIONER MED DOTTERFÖRETAG

Moderbolagets fordran/skuld till dotterföretag
2013 2012

WA WallVision Sweden AB -68 938 -84 602

Cole & Son Ltd - -1 789

Waldemar Andrén Tapetdesign AB 36 235 38 415

Moderbolagets mellanhavanden totalt -32 703 -47 976

NOT 3  MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Moderbolaget 3 3 5 5

Waldemar Andrén Tapetdesign AB - - - -

WA WallVision Sweden AB 111 79 110 83

John O. Borge AS 15 7 16 9

Cole & Son Ltd 30 12 30 13

WA WallVision Development AB - - - -

WallVision International Trading Company Ltd 27 13 25 12

Koncernen totalt 186 114 186 122

NOT 4  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Löner och Sociala kost- Löner och Sociala kost-
andra nader (varav andra nader (varav

ersättningar pensions- ersättningar pensions-
kostnader) kostnader)

Moderbolaget 4 836 3 374 5 904 4 674
(1 872) (2 663)

Waldemar Andrén Tapetdesign AB - - - -

WA WallVision Sweden AB 54 673 23 794 55 313 23 223
(6 733) (5 890)

John O. Borge AS 11 175 1 863 16 639 6 518
(-1 416) (3 616)

Cole & Son Ltd 12 010 1 559 13 015 1 597
(214) (180)

WA WallVision Development AB - - - -

WallVision International Trading Company Ltd 3 399 740 2 700 626
(321) (335)

Koncernen totalt 86 093 31 330 93 571 36 638
(7 724) (12 684)

2013 2012

2013 2012

Anställda varav män Anställda varav män

Försäljning till dotterföretag har skett med  
3 465 TSEK (3 828). Inga inköp från dotterföretag 
har skett. 

I koncernens styrelser finns 25 ledamöter varav 5 
kvinnor. I moderbolagets styrelse finns 9 ledamöter 
varav 2 kvinnor. Ledande befattningshavare i  

koncernen är 20 varav 4 är kvinnor. Ledande 
befattningshavare i moderbolaget är 4 varav 0 
kvinnor.  
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NOT 4  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER, fortsättning

Löner och andra ersättningar till VD och styrelse fördelade per bolag:

Övriga Övriga

Styrelse och VD anställda Styrelse och VD anställda
(varav bonus) (varav bonus) (varav bonus) (varav bonus)

Moderbolaget 2 055 2 781 2 174 3 730
(     -) (262) (-) (298)

Waldemar Andrén Tapetdesign AB - - - -

WA WallVision Sweden AB 997 53 676 1 814 53 499
(224) (1 169) (357) (2 000)

John O. Borge AS 1 797 9 378 6 266 10 373
(391) (1 243) (311) (1 496)

Cole & Son Ltd 2 862 9 147 2 250 10 765
(671) (427) (387) (360)

WA WallVision Development AB - - - -

WallVision International Trading Company Ltd 2 209 1 190 1 469 1 231
(368) (89) (309) (77)

Koncernen totalt 9 920 76 172 13 973 79 598
(1 654) (3 190) (1 364) (4 231)

20122013

Ersättningar till ledande befattningshavare samt 
närstående 
Ersättningsvillkor för VD har fastställts av styrelsen. 
Styrelsens ordförande och VD har fastställt 
ersättningsvillkor för andra ledande befattnings-
havare i företagsledningen. Löner inklusive bonus 
för ledningsgruppen (4 st) i koncernen har utgått 
med 5 205 TSEK (7 136), varav ersättning till VD 
uppgått till 1 961 TSEK (1 814). Bonus till ledande 
befattningshavare baseras på dels koncernens 
resultat, dels omsättning samt dels ett antal 
individuella mål. Bonusen är maximerad till  
36 procent av grundlönen. Övriga förmåner för  
VD och andra ledande befattningshavare består 
främst av tjänstebil. Avseende pensioner är VD 
ansluten till ITP-planen samt har kompletterande 
ålderspension, innebärande att bolaget betalar 
premier motsvarande 16 procent av lönen (se även 
not 24). Övriga ledande befattningshavare har rätt 
till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande.  
Vid eventuell uppsägning av VD utgår maximalt 
avgångsvederlag om 24 månader. Utöver ovan-
stående och vad som framgår av aktierelaterade 
ersättningar nedan samt not 2 och 5 har det inte 
förekommit några transaktioner mellan närstående  

och Waldemar Andrén Tapetdesign AB eller annat 
koncernföretag. 
 
Aktierelaterade ersättningar 
Tolv befattningshavare, inklusive VD, har direkt eller 
indirekt via bolag under år 2010 och 2011 tecknat 
sig och betalt 784 287 teckningsoptioner för en 
sammanlagd premie om 149 TSEK under år 2010 
och 2011. Teckning av nya aktier med stöd av 
teckningsoptionerna kan ske under perioden 9 
september 2016 till 30 november 2016. En 
teckningsoption berättigar till teckning  av en  
ny aktie i bolaget. Optionsinnehavaren har rätt  
att under teckningsperioden för varje optionsrätt 
påtala teckning av en ny aktie i bolaget till teck-
ningskurs om 25,75 SEK. Då teckningsoptionerna 
har ställts ut till marknadspris (Black & Scholes-
metoden) påverkar förfarandet, förutom att teck-
ningspremien tillförts eget kapital, inte resultat- 
eller balansräkningen. Under 2012 har ytterligare 
två ledande befattningshavare betalt och tecknat 
sig för 30 257 teckningsoptioner för en sammanlagd 
premie om 7 TSEK. Villkoren för dessa optioner är 
den samma som för de teckningsoptioner som 
utfärdades under 2010 och 2011.  
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NOT 5 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

2013 2012 2013 2012
Ägarlån inklusive kapitaliserad ränta till närstående

Litorina Coinvest L.P 227 710 206 065 227 710 206 065
% av totala ägarlån 63,4% 63,2% 63,4% 63,2%

Jerker Adeberg, styrelseledamot 18 308 16 644 18 308 16 644
% av totala ägarlån 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

AB Astraberg, kontrollerat av Åke Stråberg 1 019 926 1 019 926
% av totala ägarlån 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Mia Hesselgren 65 59 65 59
% av totala ägarlån 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Henrik Nyqvist 371 337 371 337
% av totala ägarlån 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Montclair AB, kontrollerat av Mikael Hellberg 170 155 170 155
% av totala ägarlån 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Summa 247 643 224 186 247 643 224 186

Styrelsearvoden

Styrelsen har ej erhållit något arvode för 2013 och 2012.

2013 2012 2013 2012

Konsultarvoden till närstående

Montclair AB, kontrollerat av Mikael Hellberg 328 328 328 328

NQ Förvaltning AB, kontrollerat av Henrik Nyqvist 164 328 164 328

Mia Hesselgren 125 219 125 219

AJ Adeberg AB, kontrollerat av Jerker Adeberg 166 166 166 166

Litorina Captital Advisors AB 19 72 19 72

Litorina Coinvest L.P 415 498 415 498

Litorina Coinvest L.P, övrigt 1 000 - 1 000 -

Summa 2 217 1 611 2 217 1 611

MODERBOLAGET

MODERBOLAGETKONCERNEN

KONCERNEN

WA Wallvision AB har en närstående relation till sina 
dotterföretag, Waldemar Andrén Tapetdesign AB, 
WA WallVision Sweden AB, John O. Borge AS, Cole & 
Son Ltd, WallVision International Trading  

(China) Co Ltd och WA WallVision Development AB. 
Övriga närstående består av styrelseledamöter, VD, 
företagsledningen och majoritetsägaren Litorina 
Coinvest L.P. 

Litorina Coinvenst L.P (registrerat i Jersey) står för 
63,4 procent (63,2) av ägarlånen och har 
bestämmande  inflytande över koncernen. För 
resterande 36,6 procent är spridningen stor.  

Ränta utgår på ägarlån med 10 procent. Räntan för 
ägarlånen för den del som avser närstående, har 
belastat resultatet 2013 med 22 512 TSEK (20 380).  
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NOT 6  INFORMATION ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL REVISORER

Till bolagets revisorer har följande ersättning utgått:

2013 2012 2013 2012

PwC

Revisionsuppdraget 1 077 1 016 109 -

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - - -

Skatterådgivning 2 135 - 91

Övriga tjänster 1775 168 - -

Summa 2 854 1 319 109 91

Derek Rothera & Company

Revisionsuppdraget 183 215 - -

Övriga tjänster 20 28 - -

Summa 203 243 - -

Allpro

Revisionsuppdraget 28 - - -

Övriga tjänster - - - -

Summa 28 0 - -

Summa 3 085 1 562 109 91

NOT 7  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER

2013 2012 2013 2012

Övriga rörelseintäkter

Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 152 - - -

Kursdifferenser på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 221 - - -

Summa 373 - - -

Övriga rörelsekostnader

Kursdifferenser på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 546 812 18 -

Förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 76 71 - -

Summa 622 883 18 -

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 181 657 168 646 - -

Personalkostnader 121 515 134 327 10 587 11 033

Avskrivningar 34 896 34 014 - -

Övriga kostnader 135 643 171 998 6 890 4 029

Summa 473 711 508 985 17 477 15 062

MODERBOLAGET

MODERBOLAGETKONCERNEN

KONCERNEN
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NOT 8  AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER FUNKTION OCH PER TILLGÅNGSSLAG

2013 2012 2013 2012

Per funktion

Produktionskostnader 14 271 13 318 - -

Försäljningskostnader 12 681 14 984 - -

Administrationskostnader 7 945 5 712 - -

Summa 34 897 34 014 - -

Per tillgångsslag

Avtalsenliga kundrelationer 5 303 5 303 - -

Övriga immaterialla anläggningstillgångar 2 726 - - -

Byggnad 1 176 1 212 - -

Mönsterbank 1 000 - - -

Förbättringsutgifter på annans fastighet 709 635 - -

Maskiner och inventarier 23 983 26 864 - -

Summa 34 897 34 014 - -

NOT 9  FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

2013 2012 2013 2012

Finansiella intäkter

Resultat från andelar i koncernföretag - - 61 130 81 113

Ränteintäkter 813 1 454 8 3

Kursdifferenser 476 2 120 - 3 122

Summa 1 289 3 574 61 138 84 238

Finansiella kostnader

Räntekostnader -74 772 -73 746 -67 975 -70 890

Summa -74 772 -73 746 -67 975 -70 890

Finansnetto -73 483 -70 172 -6 837 13 348

NOT 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat -6 647 -2 219 - -

Summa aktuell skatt -6 647 -2 219 - -

MODERBOLAGET

MODERBOLAGETKONCERNEN

MODERBOLAGETKONCERNEN

KONCERNEN
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NOT 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT, fortsättning

Uppskjuten skatt 2013 2012 2013 2012

Förändring av uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver
i moderbolaget vid ändrad skattesats fr.o.m. år 2013 - 1 206 - -

Förändring av uppskjuten skatteskuld i koncernmässiga 
övervärden vid ändrad skattesats fr.o.m. år 2014 1 968 4 337 - -

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag - - - -

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 4 849 10 217 - -

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
och internvinst lager 236 266 - -

Summa uppskjuten skatt 7 053 16 026 - -

Summa skatt på årets resultat 406 13 807 - -

Skillnaden mellan koncernens och moderbolagets gällande 
skattesats och den effektiva skattesatsen består av följande 
komponenter:

procent 2013 procent 2012

Resultat före skatt -17 358 -31 549

Gällande skattesats i Sverige 22,0% 3 819 26,3% -8 297

Skatteeffekt av förändring av uppskjuten skatteskuld i obeskattade
reserver i moderbolaget vid ändrad skattesats fr.o.m. år 2013 - - 3,8% -1 206

Skatteeffekt av förändring av uppskjuten skatteskuld i koncern-
mässiga övervärden vid ändrad skattesats fr.o.m. år 2014 11,3% 1 968 13,7% -4 337

Skatteeffekt av intäkter och kostnader som inte är
skattepliktiga respektive avdragsgilla -20,5% -3 556 0,4% -114

Skatteeffekt av gällande skattesats i utländska dotterföretag -10,5% -1 825 -0,5% 147

2,3% 406 43,7% -13 807

procent 2013 procent 2012

Resultat före skatt -20 867 -61

Gällande skattesats i Sverige 22,0% 4 591 26,3% 16

Skatteeffekt av intäkter och kostnader som inte är
skattepliktiga respektive avdragsgilla -22,0% -4 591 -26,3% -16

Skatteeffekt av gällande skattesats i utländska dotterföretag - - - -

- - - -

NOT 11  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 532 701 532 701 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 532 701 532 701 - -

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

KONCERNEN

KONCERNEN

KONCERNEN
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NOT 11  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

2013 2012 2013 2012

Ingående nedskrivningar - - - -

Årets nedskrivningar - - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - - -

Utgående planenligt restvärde 532 701 532 701 - -

Avtalsenliga kundrelationer
Ingående anskaffningsvärde 79 500 79 500 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 500 79 500 - -

Ingående avskrivningar -12 373 -7 070 - -

Årets avskrivningar -5 303 -5 303 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 676 -12 373 - -

Utgående planenligt restvärde 61 824 67 127 - -

Varumärke

Ingående anskaffningsvärde 53 473 53 612 - -

Omräkningsdifferens 160 -139 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 633 53 473 - -

Ingående av- och nedskrivningar - - - -

Årets av- och nedskrivningar - - - -

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar - - - -

Utgående planenligt restvärde 53 633 53 473 - -

Mönsterbank

Ingående anskaffningsvärde 13 503 13 653 - -

Omräkningsdifferens 195 -150 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 698 13 503 - -

Ingående av- och nedskrivningar - - - -

Årets av- och nedskrivningar -1 000 - - -

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -1 000 - - -

Utgående planenligt restvärde 12 698 13 503 - -

MODERBOLAGETKONCERNEN
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NOT 11  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

2013 2012 2013 2012

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde - - - -

Omklassificering * 15 742 - - -

Inköp 1 271 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 013 - - -

Ingående av- och nedskrivningar - - - -

Omklassificering -2 629 - - -

Årets av- och nedskrivningar -2 726 - - -

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -5 355 - - -

Utgående planenligt restvärde 11 658 - - -

* Under året har vi omklassificerat tillgångar avseende 
   affärssystem och webbsida till immateriella tillgångar. 

Totalt redovisade värden immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 532 701 532 684 - -

Avtalsenliga kundrelationer 61 824 67 127 - -

Varumärke 53 633 53 490 - -

Mönsterbank 12 698 13 503 - -

Övriga immaterialla anläggningstillgångar 11 658 - - -

Totalt 672 514 666 804 - -

MODERBOLAGETKONCERNEN

De redovisade värdena för Goodwill och 
Varumärken är nedskrivningsprövade genom att 
beräkna deras återvinningsbara belopp vilka är 
baserade på beräkningar av nyttjandevärden.  
Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden före skatt baserade på finansiella 
budgetar som godkänts av företagsledningen och 
som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom 
femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd 
tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten över-
stiger inte den långfristiga tillväxttakten för mark-
naden de kassagenererande enheterna verkar i. 
Ledningen har bedömt att den kassagenererande 
enheten för Goodwill är underkoncernen Waldemar 
Andrén Tapetdesign AB, och för Varumärken är det 
Eco, Boråstapeter och Cole & Son. 
  

Ledningen har bedömt att den årliga volym-
tillväxten för varje kassagenererande enhet över 
den femåriga prognosperioden är ett viktigt 
antagande. Försäljningsvolymen i respektive period 
är den huvudsakliga orsaken till utvecklingen av 
intäkter och kostnader. Den årliga volymtillväxten 
baseras på tidigare resultat och ledningens 
förväntningar på marknadsutvecklingen. Den lång-
siktiga tillväxttakt som används överensstämmer 
med förväntad framtida inflation. De 
diskonteringsräntor som används anges före skatt 
och återspeglar specifika risker som gäller för de 
olika kassagenererande enheterna. 
  
 

29



NOT 11  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av 
nyttjandevärden 2013:

Goodwill Eco/BT

Årlig volymtillväxt 3 - 10% 3 - 6%

Långsiktig volymtillväxt 2% N/A

Diskonteringsränta 13,6% 13,6%

För ytterligare information om nedskrivningsprövning 
av varumärke och mönsterbank, se not 1.

NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2013 2012 2013 2012

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 55 358 55 358 - -

Inköp 56 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 414 55 358 - -

Ingående avskrivningar -3 013 -1 801 - -

Årets avskrivningar -1 176 -1 212 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 189 -3 013 - -

Utgående planenligt restvärde 51 225 52 345 - -

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 6 271 1 949 - -

Inköp 306 1 282 - -

Omklassificering - 3 101

Omräkningsdifferens -310 -61 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 267 6 271 - -

Ingående avskrivningar -3 553 -115 - -

Årets avskrivningar -709 -635 - -

Omklassificering - -2 822 - -

Omräkningsdifferens 251 19 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 011 -3 553 - -

Utgående planenligt restvärde 2 256 2 718 - -

MODERBOLAGET

Varumärke

KONCERNEN

Cole & Son

11 - 16%

N/A

12,8%
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NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

2013 2012 2013 2012

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 68 268 73 665 - -

Inköp 3 290 4 775 - -

Försäljningar/utrangeringar - -8 430 - -

Omklassificering -141 -1 549 - -

Omräkningsdifferens -4 -193 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 413 68 268 - -

Ingående avskrivningar -19 478 -14 006 - -

Försäljningar/utrangeringar - 4 622 - -

Omklassificering - 806 - -

Årets avskrivningar -9 984 -10 660 - -

Omräkningsdifferens 130 -240 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -29 332 -19 478 - -

Utgående planenligt restvärde 42 081 48 790 - -

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde - 5 135 - -

Inköp - - - -

Omklassificering - -5 135 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - - -

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde 74 942 48 440 - -

Inköp 8 221 26 693 - -

Försäljningar/utrangeringar -2 811 -3 845 - -

Omklassificering -15 601 3 583 - -

Omräkningsdifferens -443 71 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 308 74 942 - -

Ingående avskrivningar -26 033 -13 846 - -

Försäljningar/utrangeringar 883 2 092 - -

Omklassificering 2 629 2 016 - -

Årets avskrivningar -13 999 -16 204 - -

Omräkningsdifferens 372 -91 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -36 148 -26 033 - -

Utgående planenligt restvärde 28 160 48 909 - -

MODERBOLAGETKONCERNEN
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NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

Av årets inköp avser 5 011 TSEK aktiverade leasingkostnader.

Av ovanstående planenligt restvärde utgör 13 051 TSEK
inventarier (butiksinredning) som uthyrs till återförsäljare. 
Hyresintäkterna uppgick under året till 1 580 TSEK.

Beräknade framtida hyresintäkter i koncernen uppgår till: Butiks-

inredning

2014 1 000

2015 475

2016 och framåt 175

Leasingkostnader avseende datorer, personbilar, 
arbetsmaskiner m.m. uppgick under året till 3 266 TSEK
och lokalhyrorna till 6 609 TSEK.

Beräknade framtida leasingkostnader i koncernen uppgår till: Lokal-

Leasing hyror

2014 4 479 6 286

2015 4 598 6 444

2016 och framåt 4 708 15 401

2013 2012 2013 2012

Totalt redovisade värden materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 51 225 52 345 - -

Förbättringsutgifter på annans fastighet 2 256 2 718 - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 42 081 48 790 - -

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar - - - -

Inventarier, verktyg och installationer 28 160 48 909 - -

Totalt 123 722 152 762 - -

NOT 13  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2013 2012 2013 2012

Uppskjuten skattefordran

Belopp vid årets ingång 1 907 4 139 - -

Tillkommande fordringar - - - -

Avgående fordringar -982 -2 286 - -

Omräkningsdifferens -133 54 - -

Belopp vid årets utgång 792 1 907 - -

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

KONCERNEN

KONCERNEN
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NOT 14  AKTIER I KONCERNFÖRETAG

2013 2012 2013 2012

Totalt redovisade värden uppskjuten skattefordran

Hänförligt till temporära skillnader 792 1 907 - -

Hänförligt till outnyttjat underskottsavdrag - - - -

Totalt 792 1 907 - -

Aktier i koncernföretag

Belopp vid årets ingång - - 885 542 887 575

Investeringar - - - 682

Försäljningar - - - -2 715

Belopp vid årets utgång - - 885 542 885 542

Totalt redovisade värden finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 792 1 907 - -

Aktier i koncernföretag - - 885 542 885 542

Totalt 792 1 907 885 542 885 542

Kapital Rösträtt Antal Bokfört

andel andel andelar värde

Waldemar Andrén Tapetdesign AB 100% 100% 885 542

Summa 885 542

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer 
och säte:

Org nr   Säte

Waldemar Andrén Tapetdesign AB 556006-0625   Borås, Sverige

NOT 15  VARULAGER

2013 2012 2013 2012

Råvaror och förnödenheter 17 752 13 690 - -

Varor under tillverkning 5 351 7 069 - -

Färdigvaror och handelsvaror 79 706 80 048 - -

Summa 102 809 100 807 - -

10 700 000

MODERBOLAGETKONCERNEN

MODERBOLAGETKONCERNEN
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NOT 16 KUNDFORDRINGAR

I koncernen har kundfordringar till ett nominellt värde om 
1 305 TSEK reserverats som osäkra kundfordringar. Förändring
i reserv för osäkra fordringar framgår i tabell nedan:

2013 2012 2013 2012
Avsättning för osäkra kundfordringar
Avsättning vid årets början 1 494 1 802 - -

Reservering för befarade förluster -30 555 - -

Konstaterade förluster -159 -859 - -

Omräkningsdifferens - -4 - -

Avsättning vid årets slut 1 305 1 494 - -

Tidsanalys på kundfordringar som är förfallna

< 30 dagar 6 511 37 949 - -

30 - 60 dagar 1 071 1 564 - -

> 60 dagar 2 734 1 995 - -

Totalt 10 316 41 508 - -

NOT 17  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2013 2012 2013 2012

Upplupna bonusintäkter 615 558 - -

Upplupna energiskatter 410 474 - -

Förutbetald hyra 1 160 1 328 - -

Förutbetalda kostnader mässor 356 465 - -

Förutbetalda försäkringar 514 348 76 -

Övrigt 3 107 3 808 116 -

Summa 6 162 6 981 192 -

NOT 18  CHECKRÄKNINGSKREDIT

2013 2012 2013 2012

Beviljad kredit 125 000 125 000 - -

Utnyttjad kredit -54 443 -97 003 - -

Outnyttjad kredit 70 557 27 997 - -

Aktuell ränta uppgår till 2,83 procent.

NOT 19  AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

2013 2012 2013 2012

Avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner - 3 552 - -

Summa avsättningar - 3 552 - -

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

KONCERNEN

KONCERNEN

KONCERNEN

KONCERNEN MODERBOLAGET
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NOT 19  AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, fortsättning

Förmånsbestämda pensionsplaner

2013 2012 2011

Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser - 17 454 27 145

Verkligt värde på förvaltningstillgångar - -12 610 -13 019

Nettovärde - 4 844 14 126

Ej resultatredovisade aktuariella vinster och förluster, netto - -1 292 -3 088

Avsättning för pensioner, netto - 3 552 11 038

KONCERNEN

För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens 
förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- 
och familjepension (alternativt familjepension) 
genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande 
från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 
Klassificering av ITP planer som finansieras genom 
försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd 
plan som omfattar flera arbetsgivare. För 
räkenskapsåret 2013 har bolaget inte haft tillgång 
till information för att kunna redovisa sin 
proportionella andel av planens förpliktelser, 
förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört 
att planen inte varit möjlig att redovisa som en 
förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som 
tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas 
därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för 
den förmånsbestämda ålders- och familje-
pensionen är individuellt beräknad och är bland 
annat beroende av lön, tidigare intjänad pension 
och förväntad återstående tjänstgöringstid. 
Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP2-
försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till  
2 448 TSEK.  
Alecta publicerar information om sin kollektiva 
konsolideringsnivå på sin webbplats.  

Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna 
till planen och koncernens andel av det totala 
antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till 
0,00937 procent respektive 0,00839 procent 
(0,00785 respektive 0,00826). Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet  
på Alectas tillgångar i procent av försäkrings-
åtagandena beräknade enligt Alectas försäkrings-
tekniska metoder och antaganden, vilka inte 
överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva 
konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera 
mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva 
konsolideringsnivå understiger 125 procent eller 
överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte 
att skapa förutsättningar för att konsoliderings-
nivån återgår till normalintervallet. Vid låg 
konsolidering kan en åtgärd vara att höja det 
avtalade priset för nyteckning och utökning av 
befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan  
en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid 
utgången av 2013 uppgick Alectas överskott i  
form av den kollektiva konsolideringsnivån till  
148 procent (129).  

WA Wallvision koncernen har tidigare haft förmåns-
bestämda pensionsplaner i Norge. Under 2013 har 
dessa istället omvandlats till premiebestämda 
pensionsplaner.    

I sammanställningen nedan specificeras netto-
värdet av förmånsbestämda pensionsåtaganden  
i koncernen 2012. I moderbolaget finns inga 
avsättningar för pensioner.  
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NOT 19  AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, fortsättning

Förändringar av förmånsbestämda förpliktelser: 2013 2012 2013 2012

Ingående balans 17 454 27 145 - -

Tjänstgöringskostnad under innevarande period - 1 008 - -

Räntekostnader - 617 - -

Ändring av pensionsplan -17 454 2 113 - -

Aktuariella vinster och förluster, netto - -5 063 - -

Utbetalda ersättningar - -8 760 - -

Omräkningsdifferens - 394 - -

Utgående balans - 17 454 - -

Förändringar av verkligt värde på förvaltningstillgångar:

Ingående balans 12 610 13 019 - -

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar - 691 - -

Förvaltningskostnader - -153 - -

Aktuariella vinster och förluster, netto - -3 649 - -

Inbetalda medel från arbetsgivare - 2 715 - -

Utbetalda ersättningar - -202 - -

Ändring av pensionplan -12 610 - - -

Omräkningsdifferens - 189 - -

Utgående balans - 12 610 - -

De tidigare avsatta premierna har använts under 2013 
till att betala in de numera premiebestämda pensions-
premierna. Det blev ett överskott på 1 276 TNOK.

Pensionskostnad redovisad i resultaträkningen:

Tjänstgöringskostnad under innevarande period - 1 370 - -

Räntekostnader - 615 - -

Ändring av pensionsplan - 2 404 - -

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar - -689 - -

Aktuariella vinster och förluster, netto - 146 - -

Förvaltningskostnader - 152 - -

Totalt - 3 998 - -

MODERBOLAGETKONCERNEN
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NOT 19  AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, fortsättning

2013 2012 2013 2012

Nettopensionsskuldens utveckling:

Ingående balans 3 552 11 038 - -

Pensionskostnad redovisad i resultaträkningen - 3 998 - -

Inbetalda medel från arbetsgivare - -11 624 - -

Ändring av pensionsplan -3 552 - - -

Omräkningsdifferenser - 140 - -

Utgående balans - 3 552 - -

Aktuariella antaganden

Diskonteringsränta 0,00% 3,80% - -

Löneökning 0,00% 3,50% - -

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 0,00% 4,00% - -

Se not 1 för ytterligare information angående pensioner.

NOT 20  UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Uppskjuten skatteskuld 2013 2012 2013 2012

Belopp vid årets ingång 40 159 58 549 - -

Avsatt under året 1 102 565 - -

Ändrad skattesats koncernmässiga övervärden -1 968 - - -

Ianspråktaget under året -7 167 -18 873 - -

Omräkningsdifferens 97 -82 - -

Belopp vid årets utgång 32 223 40 159 - -

Totalt redovisade värden uppskjuten skatteskuld

Hänförligt till obeskattade reserver 1 322 6 172 - -

Hänförligt till koncernmässiga över- och 
undervärden på materiella anläggningstillgångar 1 556 1 586 - -

Hänförligt till koncernmässiga över- och 
undervärden på immateriella anläggningstillgångar 28 486 31 246 - -
Övrigt 859 1 155 - -

Totalt 32 223 40 159 - -

MODERBOLAGET    KONCERNEN

MODERBOLAGET    KONCERNEN
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NOT 21  FINANSIELLA SKULDER

Långfristiga skulder 2013

Aktuell Åter-

Valuta Belopp ränta betalning

Obligationslån SEK 375 000 9,00% 2017 368 827

Ägarlån SEK 261 444 10,00% 2018 358 935

Övriga skulder 2014-2016 -

Summa 727 762

Långfristiga skulder 2012

Aktuell Åter-
Valuta Belopp ränta betalning

Obligationslån SEK 375 000 9,00% 2017 368 525

Ägarlån SEK 261 444 10,00% 2018 326 305

Övriga skulder 2014-2016 -

Summa 694 830

Kortfristiga skulder 2013

Aktuell Åter-
Valuta Belopp ränta betalning

Övriga skulder SEK 3 418 3,95-7,18% -

Summa

Kortfristiga skulder 2012

Aktuell Åter-
Valuta Belopp ränta betalning

Övriga skulder SEK 2 262 3,95-7,18% 2012 -

Summa -2 262

2013

3 418

3 418

2012

2 262

326 305

12 062

706 892

2012

MODERBOLAGET

368 827

368 525

8 440

736 202

2013

358 935

KONCERNEN
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NOT 21  FINANSIELLA SKULDER, fortsättning

Förfallostruktur finansiella skulder 2013

Leverantörs- Leverantörs-
Upplåning skulder Upplåning skulder

Inom 1 år - 1 035

Mellan 1 och 5 år - - -

Längre än 5 år - - - -

Summa - 1 035

Förfallostruktur finansiella skulder 2012

Leverantörs- Leverantörs-
Upplåning skulder Upplåning skulder

Inom 1 år 1 670

Mellan 1 och 5 år -

Längre än 5 år -

Summa 1 670

Tillgångar i balansräkningen 2013 2013 2012

Kundfordringar 51 779 60 081 - -

Likvida medel 42 667 47 162 1 818 3 260

Summa 94 446 107 243 1 818 3 260

Skulder i balansräkningen

Upplåning 784 946 796 954 727 762 694 830

Leverantörsskulder 36 910 39 950 1 035 1 670

Summa 821 856 836 904 728 797 696 500

MODERBOLAGET

MODERBOLAGETKONCERNEN

Övriga finansiella
skulder

Övriga finansiella 
skulder

36 000 39 951 36 000

Låne- och 
kundfordringar

Låne- och 
kundfordringar

1 136 130 39 951 1 124 069

2012

KONCERNEN

2013

33 750 36 910

1 009 884

1 043 634 36 910

578 069 - 578 069

KONCERNEN MODERBOLAGET

2012

522 061 - 510 000

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning 
motsvarar dess redovisade värde, eftersom 
diskonteringseffekten inte är väsentlig. Verkliga 
värden på upplåningen uppgår till 996 TSEK  
(1 001) och baseras på diskonterade kassaflöden 
med en ränta som baseras på låneräntan på 

9,0 procent (9,0) och är i nivå 2 i verkligt värde-
hierarkin. 
I koncernen 2013 förfaller betalning för leasing 
inom ett år; 4 479 TSEK och mellan ett och fem år;  
9 306 TSEK.  
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NOT 22  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2013 2012 2013 2012

Löne- och semesterlöneskuld 18 268 14 205 1 076 965

Sociala avgifter 5 684 5 545 464 471

Bonus till kunder 11 398 12 720 - -

Övrigt 12 715 12 470 5 201 3 117

Summa 48 065 44 940 6 741 4 553

NOT 23  AVSÄTTNINGAR FÖR GARANTIER

Avsättningar för garantier 2013 2012 2013 2012

Belopp vid årets ingång 1 000 2 000 - -

Ianspråktaget under året -1 000 -1 000 - -

Avsatt under året 1 000 - - -

Belopp vid årets utgång 1 000 1 000 - -

NOT 24  STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter 2013 2012 2013 2012

Företagsinteckningar 53 750 53 750 - -
Fastighetsinteckningar 71 250 71 250 - -
Aktier i dotterbolag 948 477 954 358 885 542 885 542

Summa 1 073 477 1 079 358 885 542 885 542

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser

Pensionsåtagande som inte tagits upp i balansräkningen 2 385 2 498 - -

Värdet av företagsägd kapitalförsäkring
som täcker pensionsåtagande -2 385 -2 498 - -

Summa - - - -

NOT 25  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

KONCERNEN MODERBOLAGET

MODERBOLAGETKONCERNEN

KONCERNEN MODERBOLAGET

Ovanstående avser tidigare VD för WA WallVision 
Sweden AB. Pensionsåtagandet är till fullo säkerställt 
av kapitalförsäkringar och WA WallVision Sweden AB 
har inte något ytterligare åtagande att täcka 
eventuella förluster på dessa försäkringar eller betala 
något ytterligare utöver redan inbetalda premier 
varför pensionen behandlas enligt reglerna för  

avgiftsbestämda pensionsplaner. 
WA WallVision Sweden AB garanterar restvärdet 
för butiksinredning i det fall kunden ej fullgör sitt 
åtagande. Det är låg sannolikhet att det kommer 
kräva ett utflöde av pengar och går ej att fastställa 
något belopp.  

Den verkställande direktören i dotterbolaget Cole 
& Son Ltd lämnade bolaget under februari 2014. 

WA WallVision Development AB fusionerades med 
Waldemar Andrén Tapetdesign AB den 19 februari 
2014. 
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Borås den 21 mars 2014

Mikael Hellberg Jerker Adeberg
Styrelsens ordförande Styrelseledamot

Mia Hesselgren Harold Kaiser
Styrelseledamot Styrelseledamot

Henrik Nyqvist Paul Steene
Styrelseledamot Styrelseledamot

Ingela Wingborg Andreas Eriksson
Styrelseledamot utsedd av personalen Styrelseledamot utsedd av personalen

Åke Stråberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 mars 2014

Michael Bengtsson Ulrika Ramsvik
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB

Undertecknade försäkrar att koncern- och 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandader IFRS, sådana 
de antagits av EU, respektive god redovisningssed 
och ger en rättvisande bild av koncernens och 
företagets ställning och resultat, samt att 
koncernförvaltningsberättelsen och förvaltnings- 

berättelsen ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av koncernens och företagets verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de 
företag som ingår i koncernen står inför. 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i WA Wallvision AB (publ), org.nr 556809-6191 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för WA Wallvision AB (publ) för år 
2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-41. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, 
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för WA Wallvision AB (publ) för år 2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stockholm den 21 mars 2014 

PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Michael Bengtsson  Ulrika Ramsvik 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls den 24 april 2014, kl 15.00 
i WallVisions lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared).

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
- vara införd i aktieboken på årsstämmodagen.
- anmäla sig senast den 21 april 2014 till
 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås,
 e-post: monica.sodermalm@wallvision.se 
 eller fax: 033-25 78 92, varvid även eventuella 
 biträden ska anmälas.

Omslag Fram
Boråstapeter - Graceful Living

Omslag bak 
Cole & Son - Folie

Inlaga vänster
Eco Wallpaper - White Light

Inlaga höger
Mr Perswall - Interaction



WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO
VISNING 
2013


