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Förvaltningsberättelse 
 
Information om verksamheten 
Styrelsen och verkställande direktören för WA Wallvision 
AB (publ), org nr 556809-6191, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för tiden 
1 januari – 31 december 2020.  

WA WallVision AB äger samtliga aktier i Embellence Group 
AB (före detta WallVision International AB) och WallVision 
International Trading (China) Co. Ltd, Kina. WA WallVision 
AB ägs av Litorina Coinvest L.P. till 62 procent. Ledande 
befattningshavare inom koncernen står för 6 procent av 
ägandet.  

Embellence Group AB (publ) har sitt säte i Borås. Bolaget 
har fyra dotterföretag, Boråstapeter AB, Sverige, John O. 
Borge AS, Norge, Cole & Son Ltd, Storbritannien och Wall & 
decò Srl, Italien. Tillverkningen är huvudsakligen förlagd till 
Borås, Sverige och Cervia, Italien. Tapeter och textilier 
inköps även från externa tillverkare i Europa.  

Koncernen Embellence Group AB designar, tillverkar och 
marknadsför tapeter under starka varumärken. Koncernen 
har en ledande position på den europeiska 
tapetmarknaden inom premiumsegmentet och en 
dominerande position i Norden som helhet. Koncernens 
vision är att bli den ledande aktören inom 
premiumsegmentet för interiördesign. Med ledande aktör 
menar vi att ha de starkaste, ledande och de mest 
lönsamma varumärkena. 

Koncernen har fyra kärnvarumärken, Boråstapeter, 
Cole&Son, Wall&decò samt Perswall. 
 
-Cole & Son, är ett utpräglat premiumvarumärke som 
kombinerar tradition med innovativ design.  
 
-Wall & decò, är ett italienskt premiumvarumärke som 
erbjuder exklusiva och skräddarsydda tapeter. 
 
-Boråstapeter, är koncernens största varumärke och står 
för svensk klassisk dekorativ design. 

-Perswall, arbetar med digitaltryckteknik som möjliggör 
unikt designade väggar. 

Totalt uppgick omsättningen för koncernens internationella 
marknader utanför Norden till ca 47% under 2020. De 
största internationella marknaderna är Storbritannien, 
Italien och USA.  

 
Verksamhet under året 
Nettoomsättningen för året uppgick till 575,0 MSEK (605,8) 
vilket är en minskning med 5,1 procent mot 2019. 
 
Covid 19 pandemin är den huvudsakliga anledningen till 
den minskade nettoomsättning. I flera av bolagets viktiga 
Europeiska marknader såsom tex Italien, Spanien och 
Frankrike registrerades en stark nedgång under andra 
kvartalet som en konsekvens av nedstängningar. Vidare har 

även leveranser till hotell, caféer och restauranger minskat 
under andra- och tredje kvartalet.  
Rörelseresultatet exklusive engångskostnader samt 
omvärdering av syntetiska preferensaktier och syntetiska 
teckningsoptioner uppgick till  66,1 MSEK (67,0). Under 
2020 belastades rörelseresultatet med kostnader av 
engångskaraktär om totalt 14,5 MSEK (18,8). 
Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 51,6 MSEK (31,0).  

 
Händelser efter balansdagen 
Förvärv av Pappelina AB 
Den 7 januari 2021 förvärvade underkoncernen Embellence 
Group bolaget Pappelina AB. Pappelina designar, tillverkar 
och säljer mattor och annan heminredningstextil. Genom 
denna strategiska komplettering med premiumvarumärket 
Pappelina förstärker Embellence sin starka 
marknadsposition och tar ytterligare ett steg mot målet att 
bli en ledande europeisk aktör inom premium 
interiördesign. Ytterligare information angående detta 
förvärv återfinns i not 32. 
 
Nytt bolagsnamn 
Bolaget beslutade den 25 januari 2021 att byta bolagsnamn 
på underkoncernen WallVision International AB till 
Embellence Group. 
 
Ny styrelseordförande 
Den 16 februari valdes Paul Steene till ny 
styrelseordförande. 
 
Börsnotering av underkoncernen Embellence Group 
Den 24 mars har bolaget sålt ca 50% av aktierna i 
Embellence Group i samband med att bolaget lät uppta 
aktierna till handel på Nasdaq Firsth North Premier. Detta 
genererade en intäkt av ca 450 MSEK. 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Underliggande tapetmarknad bedöms som förhållandevis 
stabil som helhet, där premiumsegmentet visar god tillväxt. 
Koncernen har en stark marknadsposition på den nordiska 
marknaden. 

Bolaget är ändock föremål för risker som relaterar till 
verksamheten och branschen vari bolaget verkar, däribland 
och utan särskild rangordning, risker relaterade till: (i) 
ändrade marknadsförhållanden, (ii) konjunkturutveckling 
och förändringar i kunders beteenden, (iii) trender samt 
Bolagets mönster och uttryck, (iv) Bolagets och dess 
varumärkens anseenden, (v) förmågan att upprätthålla och 
erhålla nya relationer med kunder, (vi) leverantörer och 
samarbetspartners, (vii) produktutveckling och andra 
konkurrensfaktorer, (viii) företagsförvärv och avyttringar, 
(ix) leverantörer, distributörer och andra 
samarbetspartners, (x) förmågan att attrahera och behålla 
medarbetare med nyckelkompetens, (xi) avbrott och 



 
 

störningar i sina tillverkningsanläggningar, (xii) ökade 
inköpspriser eller brist på viktiga råvaror, samt (xiii) IT- och 
informationshantering. (xiv) pandemier. 

Bolaget är även föremål för legala risker, däribland och 
utan särskild rangordning, risker relaterade till: (i) 
immateriella rättigheter, (ii) bristande regelefterlevnad, (iii) 
rättsliga och administrativa förfaranden, (iv) 
miljölagstiftning och miljöansvar, samt (v) skatterisker.  

 
Finansiella risker 
Verksamheten är exponerad mot ränterisker och 
finansieringsrisker vilka beskrivs mer ingående i not 1 
i årsredovisningen. Därutöver är bolaget föremål för vissa 
kredit-, valuta- och likviditetsrisker. Finansiella 
transaktioner inom gruppen utgör endast stöd för den 
löpande verksamheten 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. Bolaget innehar 
en checkkredit om 150,0 MSEK, varav 107,0 MSEK som 
utnyttjats vid 2020-12-31. Bolaget uppfyller alla sina 
åtaganden enligt gällande covenanter mot banken. 
 
Mer information om koncernens räntebärande skulder 
framgår av not 20 och not 23.  
 
Koncernen använder sig inte av några säkringsinstrument 
då nettoexponeringen mot utländska valutor är begränsad. 
För ytterligare information om koncernens finansiella 
risker, se not 1. 
 
 
Forskning och utveckling 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla produkter 
vilket kostnadsförs löpande.   

 
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 kommersiella 
villkor. Det ska även gälla för produkterna och deras 
slutliga användning.  

Bolaget har upprättat en hållbarhetsredovisning enligt 6:10 
ÅRL och den finns tillgänglig på www.wallvision.com. 

 
Personal 
Medelantal anställda i koncernen under året var 201 
personer, av vilka 54 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 personal-

vård inklusive policys avseende jämställdhet, droger, 
mutor, kränkande särbehandling och diskriminering. 

Ägarförhållanden 
Företagets aktiekapital bestod den 31 december av    
20 689 396 stamaktier och 425 236 358 preferensaktier. En 
stamaktie motsvarar en röst medan en preferensaktie 
motsvarar två röster. WA Wallvision AB hade vid årets 
utgång totalt ca 150 registrerade aktieägare. Största ägare i 
företaget är Litorina Coinvest L.P.  

 
Moderbolaget 
Bolaget WA Wallvision AB registrerades den 27 maj 2010 
och förvärvade i september 2010 samtliga aktier i 
Embellence Group AB (tidigare WallVision International AB) 
som utgör moderbolag i underkoncernen. I Embellence 
Group AB finns fyra personer anställda varav tre personer 
utgör koncernledningen vars uppgift är att stötta 
koncernens olika enheter. 
 
 
Framtida utveckling 
Tapetmarknaden i Sverige och Europa har historiskt och ur 
ett värdeperspektiv varit förhållandevis stabil. Under 2020 
noterades dock stora försäljningssvängningar per marknad 
vilket till stor del berodde på de myndighetsåtgärder som 
vidtagits för att minska smittspridning. Styrelsens bedömer 
dock att marknadsförutsättningarna kommer stabiliseras 
och förstärkas allt eftersom vaccinering rullas ut. Hemmet 
har fått en ökad betydelse för många personer då många 
spenderar alltmer tid i sin bostad. Det tilltagande intresset 
för inredning i Norden och internationellt, skapar goda 
förutsättningar för ökad export för koncernens 
varumärken, inte minst inom premiumsegmentet. 
 

Översikt över resultat och ställning för WA Wallvision AB 
koncernen  

  2018 2019 2020 

Nettoomsättning (MSEK)  583,6 605,8 575,0 

Justerat rörelseresultat  

 (MSEK)1  65,0 67,0 66,1 
 
Justerad rörelsemarginal (%)2  11,1 11,1 11,5 

Rörelseresultat (MSEK)  39,6 31,0 51,6 

Rörelsemarginal (%)3  6,8 5,1 9,0 

Medelantal anställda  219 212 202 

Soliditet (%)4  34,2 34,1 40,1 

Balansomslutning (MSEK)  839,3 880,4 849,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Definitioner 

1. Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, 
nedskrivning goodwill och förändring värde på syntetiska 
teckningsoptioner och syntetiska preferensaktier. 
 
2. Justerat rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning  
 
3. Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.  
 
4. Eget kapital samt ägarlån dividerat med balans-
omslutningen. 
 
 
Förslag till vinstdisposition  
Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets 
balansräkning, SEK: 

Överkursfond 116 245 303 
Balanserat resultat - 141 436 693  
Årets resultat 301 031 154 
Summa 275 839 764  

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande 
sätt: 
I ny räkning överförs 275 839 764  
Summa 275 839 764 
 
Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 



Räkenskaper för koncernen

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2020 2019

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning 2 574 992 605 778

Kostnad för sålda varor 8 -259 262 -294 973

Bruttoresultat 315 730 310 805

Försäljningskostnader 8 -192 711 -198 723

Administrationskostnader 8 -72 191 -80 383

Övriga rörelseintäkter 7 4 290 1 557

Övriga rörelsekostnader 7 -3 560 -2 292

Rörelseresultat 3 - 8 51 558 30 964

Finansiella intäkter 9 28 666 694

Finansiella kostnader 9 -14 117 -15 207

Resultat efter finansiella poster 66 107 16 451

Resultat före skatt 66 107 16 451

Skatt 10 -1 835 -11 788

Årets resultat från kvarvarande verksamheter 64 272 4 663

Resultat från avvecklade verksamheter 11 -4 816 -120

Årets resultat 59 456 4 543

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 59 456 4 543

Minoriteten -

Resultat per aktie före och efter utspädning Kronor Kronor

Räknat på resultat från kvarvarande verksamhet 0,14 0,01

Räknat på årets resultat 0,13 0,01

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som inte skall om-

klassificeras till resultaträkningen

Aktuariella vinster och förluster efter skatt -111 45

Poster som kan komma att om-

räknas till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -10 216 7 966

Summa övrigt totalresultat -10 327 8 011

ÅRETS TOTALRESULTAT 49 129 12 554

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 49 129 12 554

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

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 12 498 254 506 056

Materiella anläggningstillgångar 13 71 477 74 214

Nyttjanderätter 14 33 057 26 240

Uppskjuten skattefordran 15 4 674 59

Finansiella anläggningstillgångar 16, 24 482 20

Summa anläggningstillgångar 607 944 606 589

Varulager 18 84 585 107 339

Kundfordringar 19, 24 83 921 71 331

Aktuell skattefordran 4 169 7 195

Övriga fordringar 5 219 7 399

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 14 519 22 112

Likvida medel 24 49 233 39 234

241 646 254 610

Tillgångar avseende avvecklade verksamheter 11 136 19 258

Summa omsättningstillgångar 241 782 273 868

SUMMA TILLGÅNGAR 849 726 880 457
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (TSEK), fortsättning

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 445 925 445 925

Övrigt tillskjutet kapital 123 077 119 121

Reserver -1 483 8 844

Balanserat resultat inklusive årets resultat -237 277 -296 733

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 330 242 277 157

Långfristiga skulder

Avsättningar för pensioner 22 3 504 2 386

Uppskjutna skatteskulder 23 24 815 26 350

Räntebärande skulder 24, 25 163 918 183 377

Leasingskulder 14 14, 24, 25 26 316 15 529

Övriga skulder 24, 25 15 819 47 158

Summa långfristiga skulder 234 372 274 800

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 24, 25 29 961 53 498

Leasingskulder 14 14, 24, 25 6 511 9 331

Checkräkningskredit 21, 24, 25 107 877 130 364

Leverantörsskulder 24 52 268 51 481

Aktuell skatteskuld 3 329 5 532

Övriga skulder 22 240 10 966

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 62 218 50 470

Avsättningar för garantier 27 650 600

285 054 312 242

Skulder avseende avvecklade varksamheter
11 58 16 258

Summa kortfristiga skulder 285 112 328 500

Summa skulder 519 484 603 300

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 849 726 880 457
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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 2019-01-01 445 925 119 121 833 -302 423 263 456

Ändrad redovisningsprincip IFRS 16 - - - 1 147 1 147

Justerat eget kapital 2019-01-01 445 925 119 121 833 -301 276 264 603

Årets resultat - - - 4 543 4 543

Övrigt totalresultat - - 8 011 - 8 011

Summa totalresultat - - 8 011 4 543 12 554

Utgående eget kapital 2019-12-31 445 925 119 121 8 844 -296 733 277 157

Ingående eget kapital 2020-01-01 445 925 119 121 8 844 -296 733 277 157

Årets resultat - - - 59 456 59 456

Övrigt totalresultat - - -10 327 - -10 327

Summa totalresultat - - -10 327 59 456 49 129

Transaktioner med aktieägare i

deras egenskap av ägare:

Erhållna optionspremier - 3 956 - - 3 956

- 3 956 - 0 3 956

Utgående eget kapital 2020-12-31 445 925 123 077 -1 483 -237 277 330 242

Aktiekapital
I WA WallVision AB finns två aktieslag, stamaktier 
och preferensaktier. Antal utestående stamaktier 
uppgår till 20 689 396 st (20 689 396) vars kvotvärde 
är 1 SEK. Antalet utestående preferensaktier uppgår 
till 425 236 358 st (425 236 358) vars kvotvärde är 1 
SEK. En stamaktie motsvarar en röst och en 
preferensaktie motsvarar två röster.  Aktiekapitalet 
utgörs av det registrerade aktiekapitalet för 
moderbolaget.

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 
optionspremier 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.

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. 

Soliditeten uppgick vid årets slut till 39 procent (31). 
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för 
år 2020.

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 
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet
nere.
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (INDIREKT METOD) 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 51 558 30 964

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 34 205 32 841

Övrigt 29 2 029 22 501

Summa 87 792 86 306

Erhållen ränta 1 670 261

Betald ränta -16 052 -12 366

Betald skatt -6 833 -10 296

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 66 577 63 905

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager 21 691 -1 120

Förändringar av fordringar -68 681 -24 666

Förändringar av skulder 92 071 21 049

Kassaflöde från den löpande verksamheten från avvecklade verksamheter -2 705 -1 237

Kassaflöde från den löpande verksamheten 108 953 57 931

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 524 -4 948

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 614 -7 894

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -458 -172

Kassaflöde från investeringsverksamheten från avvecklade verksamheter 40 -706

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 556 -13 720

FINANSIERINGSVERKSAMHETETEN

Förändring av checkräkningskredit -22 487 -4 836

Amortering av leasingskulder -12 144 -13 483

Amortering av lån -44 895 -14 512

Erhållna optionspremier/likvider incitamentsprogram 1 147 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten från avvecklade verksamheter - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -78 379 -32 831

Årets kassaflöde 12 018 11 380

Likvida medel vid årets början 39 234 29 657

Kursdifferens i likvida medel -2 019 1 123

Likvida medel vid årets slut * 49 233 42 160

Koncernens outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till 42 123 19 636

* Likvida medel vid årets slut 2019 inkluderar 2 926 TSEK från avvecklade verksamheter
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Räkenskaper för moderbolaget

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2020 2019

Nettoomsättning 5 147 12 600

Rörelsens kostnader

Försäljningskostnader -111 -55

Administrationskostnader -4 730 -40 036

Övriga rörelsekostnader 7 0 -19

Rörelseresultat 3 - 8 -4 694 -27 510

Resultat från andelar i koncernföretag 9 172 000 205 846

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 26 909 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -8 607 -9 188

Resultat efter finansiella poster 185 608 169 148

Lämnade koncernbidrag 0 -8 300

Erhållna koncernbidrag 116 770 0

Resultat före skatt 302 378 160 848

Skatt på årets resultat 10 -1 347 43

Årets resultat 301 031 160 891

RAPPORT ÖVER ÅRETS TOTALRESULTAT

Årets resultat 301 031 160 891

Övrigt totalresultat -

Årets totalresultat 301 031 160 891
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 15 - 59

Finansiella anläggningstillgångar 16, 17 922 841 713 768

Summa anläggningstillgångar 922 841 713 827

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 5, 24 9 562 439

Aktuell skattefordran - 588

Övriga fordringar 41 87

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 - 21

Summa kortfristiga fordringar 9 603 1 135

Kassa och bank 24 96 -

Summa omsättningstillgångar 9 699 1 135

SUMMA TILLGÅNGAR 932 540 714 962
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (TSEK), fortsättning

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 445 925 445 925

Reservfond

Överkursfond 116 246 116 246

Balanserat resultat -141 437 -302 328

Årets resultat 301 031 160 891

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 721 765 420 734

Långfristiga skulder

Avsättningar för pensioner 22 - 226

Räntebärande skulder 24, 25 193 879 183 377

Övriga skulder 24, 25 15 819 44 909

Skulder till koncernföretag 5, 24 -

Summa långfristiga skulder 209 698 228 512

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 24, 25 53 498

Leverantörsskulder 24 204 757

Aktuell skatteskuld 701

Skulder till koncernföretag 5, 24 - -

Övriga skulder 39 1 819

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 133 9 642

Summa kortfristiga skulder 1 077 65 716

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 932 540 714 962
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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 2019-01-01 445 925 116 246 -291 316 -11 012 259 843

Omföring av föregående års resultat - - -11 012 11 012 -

Årets resultat - - - 160 891 160 891

Summa förmögenhetsförändringar

redovisade i eget kapital exklusive

transaktioner med bolagets ägare - - -11 012 171 903 160 891

Utgående eget kapital 2019-12-31 445 925 116 246 -302 328 160 891 420 734

Ingående eget kapital 2020-01-01 445 925 116 246 -302 328 160 891 420 734

Omföring av föregående års resultat - - 160 891 -160 891 -

Årets resultat - - - 301 031 301 031

Summa förmögenhetsförändringar

redovisade i eget kapital exklusive

transaktioner med bolagets ägare - - 160 891 140 140 301 031

Utgående eget kapital 2020-12-31 445 925 116 246 -141 437 301 031 721 765
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET (INDIREKT METOD) 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -4 694 -27 510

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Övrigt 29 - 17 201

Summa -4 694 -10 309

Erhållen ränta 629 -

Betald ränta -10 694 -6 418

Betald skatt - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten

för förändringar av rörelsekapital -14 759 -16 727

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av fordringar 360 10 453

Förändringar av skulder 56 014 -4 309

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 615 -10 583

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga fordringar 227 -167

Kassaflöde från investeringsverksamheten 227 -167

FINANSIERINGSVERKSAMHETETEN

Upptagna lån - -

Amortering av lån -42 646 -10 749

Erhållna koncernbidrag - 20 413

Erhållna likvider incitamentsprogram 900 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -41 746 9 664

Årets kassaflöde 96 -1 086

Likvida medel vid årets början 0 1 086

Likvida medel vid årets slut 96 0

Moderbolagets outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till - -
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Noter 
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
UPPLYSNINGAR 
 
Allmänt 
Koncernredovisningen för WA WallVision AB:s 
räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 har 
godkänts av styrelsen och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman 2021 för 
fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag 
med säte i Borås Stad, Sverige. Samtliga belopp är i 
TSEK om inte annat anges. 
 
Uttalande om överensstämmelse med tillämpade 
regelverk 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
tolkningsuttalande från IFRIC sådana de antagits av 
EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner samt Årsredovisningslagen. 
 
Koncernredovisningens presentationsvaluta är 
svenska kronor (SEK) vilket också utgör koncernens 
funktionella valuta. Alla värden rundas av till närmsta 
tusental (TSEK). 
 
Koncernens resultat-och balansräkning och 
moderbolagets resultat-och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma den 
15 april 2021. 
 
Grunder för upprättande av redovisningen 
Koncernredovisningen baseras på historiska 
anskaffningsvärden, med undantag för finansiella 
instrument som redovisas till verkligt värde. 
 
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. De beloppen var med 
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. 
 
Omräkning utländska dotterföretag 
Utländska dotterföretag redovisar ställning och 
resultat till moderbolaget i sin funktionella valuta. 
Omräkning sker sedan till SEK enligt 
dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen 
omräknas till balansdagens kurs och 
resultaträkningen till genomsnittskursen för 
räkenskapsåret. Omräkningsdifferenser redovisas i 
övrigt totalresultat. 
 
Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder värderas och 
redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IFRS 9. 
Enligt IFRS 9 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 och skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde samt Finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat.  
 
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. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. 
 
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 
likviddagsredovisning.  
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Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera 
avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden 
endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Tillgångar i denna 
kategori redovisas initialt till verkligt värde inklusive 
transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten 
redovisas de till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder 
avseende sålda varor eller tjänster som utförs i den 
löpande verksamheten. Kundfordringar förfaller 
generellt till betalning inom 30 dagar och samtliga 
kundfordringar har därför klassificerats som 
omsättningstillgångar. Kundfordringar innehas enbart 
i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och 
värderas således till upplupet anskaffningsvärde.  
 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Koncernen bedömer de framtida förväntade 
kreditförluster som är kopplade till tillgångar 
redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana 
förväntade kreditförluster vid varje 
rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar 
koncernen den förenklade ansatsen för 
kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att 
motsvara den förväntade förlusten över hela 
kundfordringens livslängd. Förväntade kreditförluster 
redovisas i koncernens rörelseresultat.  
 
Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och 
motsvarande institut.  
 
Skulder 
Koncernens övriga finansiella skulder redovisas initialt 
till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
Övriga finansiella skulder redovisas därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en 
förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har 
en löptid kortare än 1 år. I denna kategori ingår 
skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder. 
 
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 resultaträkningen fördelat över 
låneperioden, med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
 

Derivatinstrument 
Koncernen innehar derivat i form av syntetiska 
optionsprogram. Dessa kategoriseras som ”Verkligt 
värde via resultaträkningen”. 
 
Syntetiska optioner 
Skulden omvärderas löpande till verkligt värde genom 
tillämpning av en optionsvärderingsmodell, med 
beaktande av gällande villkor. Värdeförändringar 
under optionens löptid redovisas som en ökning eller 
minskning av personalkostnad. Om en syntetisk 
option utnyttjas av innehavaren regleras den 
finansiella skulden, som tidigare omvärderats till 
verkligt värde. Eventuellt realiserat resultat redovisas 
i resultatet som en personalkostnad. Om de 
syntetiska optionerna förfaller värdelösa, intäktsförs 
den redovisade skulden. Erhållen premie redovisas 
som finansiell skuld.  
Syntetiska aktier 
Syntetiska aktier kategoriseras som ”Skulder 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen” i 
underkategorin ”Verkligt värde optionen”. Skulden 
omvärderas löpande till verkligt värde och redovisas 
till ett värde som motsvarar värdet på den 
underliggande aktien, WA WallVision AB. 
Värdeförändringar redovisas som personalkostnad i 
resultaträkningen.  
 
Skatt 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och 
uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, 
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 moderbolaget och 
dess dotterföretag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. 
 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjutna skattefordringar 
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. 
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Varulager 
Värdering av lager har skett till det lägsta av 

anskaffningsvärdet respektive netto-

försäljningsvärdet. 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). 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 

försäljningspriset i den löpande verksamheten, med 

avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 

 
Koncernen som leasetagare 
Koncernens leasingavtal består i huvudsak av 

nyttjanderätter avseende lokaler och inventarier.  

Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter med 

motsvarande leasingskuld den dagen som den 

leasade tillgången finns tillgänglig för användning av 

koncernen. Korttidsleasingavtal och leasingavtal för 

vilka den underliggande tillgången har ett mindre 

värde undantas. 

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av 

leasingskuld och finansiell kostnad. Den finansiella 

kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att 

varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 

motsvarar en fast räntesats för den under respektive 

period redovisade skulden.  

Leasingperioden fastställs som den icke 

uppsägningsbara perioden tillsammans med både 

perioder som omfattas av en möjlighet att förlänga 

leasingavtalet om leasetagaren är rimligt säker på att 

utnyttja det alternativet, och perioder som omfattas 

av en möjlighet att säga upp leasingavtalet om 

leasetagaren är rimligt säker på att inte utnyttja det 

alternativet.  

Koncernens leasingskulder redovisas till nuvärdet av 

koncernens fasta avgifter (inklusive till sin substans 

fasta avgifter). Köpoptioner inkluderas i avgifterna om 

det är rimligt säkert att dessa kommer nyttjas för att 

förvärva den underliggande tillgången. Straffavgifter 

som utgår vid uppsägning av leasingavtalet inkluderas 

om leasingperioden återspeglar att leasetagaren 

kommer att utnyttja en möjlighet att säga upp 

leasingavtalet.  Leasingbetalningarna diskonteras med 

leasingavtalets implicita ränta om denna räntesats 

lätt kan fastställas, annars används koncernens 

marginella låneränta.  

Koncernens nyttjanderätter redovisas till 

anskaffningsvärde och inkluderar initialt nuvärdet av 

leasingskulden, justerat för leasingavgifter som 

betalats vid eller före inledningsdatumet samt initiala 

direkta utgifter. Återställningskostnader inkluderas i 

tillgången om det identifierats en motsvarande 

avsättning avseende återställningskostnader.  

Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av 

tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. 

 
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 
förvärvstidpunkten 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, d v s 
en rörelsegren eller ett geografiskt område enligt 
koncernens segmentsrapportering. 
 
Ett nedskrivningsbehov föreligger när det 
återvinningsbara beloppet avseende en 
kassagenererande enhet (eller grupper av 
kassagenererande enheter) understiger redovisat 
värde. En nedskrivning redovisas då i 
resultaträkningen. 
 
Avtalsenliga kundrelationer 
Avtalsenliga kundrelationer redovisas till verkligt 
värde på förvärvsdagen. De avtalsenliga 
kundrelationerna 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 sedan antingen av 
eller nedskrivningsprövas i enlighet med IAS 36 på 
samma sätt som goodwill. Varumärken som bedöms 
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ha en obestämbar nyttjandeperiod är hänförliga till 
förvärv av varumärken som anses vara gjorda för en 
väsentlig framtid. För varumärken som bedöms ha en 
bestämd nyttjandeperiod görs avskrivningar över en 
10-årsperiod. Avskrivningsperioden motiveras med 
att koncernens förvärvade varumärken är 
välrenommerade och har stora och stabila 
marknadsandelar på väsentliga marknader. 
 
Datorprogram 
Utgifter för datorprogram redovisas i koncernen  
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 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. 

  
Goodwill  Nedskrivnings-   

prövning 
Avtalsenliga  
kundrelationer   6,67 % 
 
Mönsterbank   6,67 %  
 
Varumärke   Nedskrivnings-   

prövning 
Varumärke   10 %  
 
Dataprogram,  
datautrustning   20 – 33 %   
 
Maskiner   10 – 33 %   
Övriga inventarier  5 – 25 %   
 
Byggnader   1,25 – 10 %   
Ingen avskrivning görs på mark. 

 

Nyttjandeperioden för avtalsenliga 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 återvinningsvärde. Med 
återvinningsvärde avses det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Tillgången 
skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde 
och kostnaden belastas resultaträkningen. En 
tillgångs nyttjandevärde beräknas genom att 
diskontera framtida kassaflöden. 
 
Pensioner 
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Från och 
med 2018 finns både förmånsbestämda och avgifts-
bestämda pensionsplaner i koncernen. En avgifts-
bestämd 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. 
Förmånsbestämda planer utgörs av andra planer för 
ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämda planer och återfinns i dotterbolaget i 
Italien. 
 
Avgiftsbestämda planer 
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 
administrerade pensionsförsäkringsplaner på 
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser 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 återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo. 
 
Förmånsbestämda planer 
Aktuariella beräkningar upprättas för samtliga 
förmånsbestämda planer i syfte att fastställa 
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nuvärdet av koncernens förpliktelser avseende 
oantastbara förmåner för nuvarande och tidigare 
anställda. Aktuariella beräkningar upprättas årligen 
och baseras på aktuariella antaganden vilka fastställs 
vid bokslutstidpunkten. Förändringar av förpliktel-
sernas nuvärde till följd av förändrade aktuariella 
antaganden samt erfarenhetsbaserade justeringar 
utgör omvärderingar. Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser i koncernens balansräkning 
motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid boksluts-
tidpunkten, med avdrag för det verkliga värdet av 
förvaltningstillgångarna. Diskonteringsräntan används 
vid beräknandet av räntenettot på nettopensions-
skulden (tillgången). Alla förändringar i nettopen-
sionsskulden (tillgången) redovisas när de inträffar. 
Tjänstgöringskostnader och nettoräntekostnad 
(intäkt) redovisas i resultaträkningen medan 
omvärderingar så som aktuariella vinster och 
förluster redovisas i övrigt totalresultat. 
 
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 
lånekostnader har belastat resultatet för den period 
till vilken de hänför sig.  
 
Nettoomsättning (intäktsredovisning) 
WA WallVisions redovisade nettoomsättning avser 
intäkter från försäljning av varor. Nettoomsättningen 
har i förekommande fall reducerats med värdet av 
lämnade rabatter och varureturer. Intäkter från 
försäljning redovisas när kontrollen för varorna 
överförs och det inte finns några ouppfyllda 
åtaganden som kan påverka kundens godkännande av 
varorna.  
Varorna säljs ofta med volymrabatter baserade på 
ackumulerad försäljning över en 12-månadersperiod. 
Intäkten från försäljningen av varorna redovisas 
baserat på priset i avtalet, med avdrag för beräknade 
volymrabatter. Historiska data används för att 
uppskatta rabatternas förväntade värde och intäkten 
redovisas endast i den utsträckning som det är 
mycket sannolikt att en väsentlig återföring inte 
uppstår. En skuld (som ingår i posten Upplupna 

kostnader och förutbetalda intäkter) redovisas för 
förväntade volymrabatter i förhållande till 
försäljningen till och med balansdagen.  
 
En fordran redovisas när varorna har levererats, då 
detta är den tidpunkt ersättningen blir ovillkorlig 
(d v s endast tidens gång krävs för att betalning ska 
ske). 
 
Upplysningar om transaktioner med närstående 
Transaktioner med närstående framgår i not 5. 
 
Uppskattningar och bedömningar 
Vid upprättandet av WA WallVisions koncern-
redovisning har styrelsen och verkställande 
direktören, utöver uppskattningar, gjort ett antal 
bedömningar av redovisningsfrågor som har 
betydelse för redovisade belopp. Detta gäller följande 
områden: 
 
Prövning av nedskrivning för goodwill och varumärke 
Koncernen undersöker varje år om något 
nedskrivningsbehov föreligger för goodwill eller 
varumärke, i enlighet med den redovisningsprincip 
som beskrivs i not 1. Återvinningsvärdet för den 
kassagenererande enheten har fastställts genom 
beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras. Se ytterligare 
information i not 12. 
 
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 en 
kassagenererande enhet som utgörs av hela 
koncernen och prövning har därmed skett på basis av 
koncernens kassaflöde.  
 
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 
riskhanteringspolicy 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 kundgrupp så 
att ett eventuellt bortfall allvarligt skulle påverka 
koncernens lönsamhet. 
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Kreditförluster 
I verksamheter där varor tillhandahålls mot senare 
betalning kan inte kreditförluster helt undvikas. För 
att minimera riskerna görs löpande kreditbedöm-
ningar 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 kreditförluster 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 
valutaexponeringar. Valutarisk uppkommer på grund 
av följande två kategorier av exponeringar; 
 

• Omräkningsexponering – definieras som 
redovisade tillgångar och skulder samt 
nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. 

• Transaktionsexponering – definieras som 
nettot av samtliga kontrakterade 
kommersiella finansiella in- och utflöden i 
främmande valuta.  

 
WA WallVision bedriver ingen aktiv valutasäkring av 
beräknade framtida flöden i utländsk valuta. Alla 
transaktioner mellan WA WallVision och övriga bolag 
i koncernen ska så långt som möjligt ske i respektive 
bolags lokala valuta.  
 
Utländska nettotillgångar uppgick enligt 
koncernbalansräkningen per 2020-12-31 till ca 10 
MNOK, 10 MGBP, 10 MEUR (2019-12-31: 12 MNOK, 
10 MGBP, 8 MEUR och 6 MCNY). Inga 
säkringsåtgärder har vidtagits vad gäller dessa 
utländska nettotillgångar. 

 
Den enskilt största transaktionsexponeringen i 
koncernen utgörs av förändringar i EUR och GBP 
gentemot den svenska kronan. Detta beror på att 
inköp av råmaterial, främst papper, sker i EUR. 
Koncernen har exportintäkter i EUR men dessa täcker 
inte inköpsbehovet eftersom merparten av 
koncernensprodukter säljs i SEK, GBP och NOK. En 
valutaförändring om 10% i EUR med alla andra 
variabler konstanta, skulle ha påverkat årets resultat 
med 3,8 MSEK (2019: 3,9). En valutaförändring om 
10% i GBP med alla andra variabler konstanta, skulle 
ha påverkat årets resultat med 3,6 MSEK (2019: 2,7).   
 
Ränte- finansierings- och likviditetsrisk 
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. Med likviditetsrisk avses 
att finansiering ej kan erhållas eller endast till kraftigt 
ökade kostnader. 
 
Koncernen har beviljade krediter om 150 MSEK 
varav 42 MSEK ej utnyttjats per 31 december 2020. 
Ränterisken i koncernens likvida medel beror främst 
på utvecklingen på den svenska räntemarknaden.  
Koncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak 
av eget kapital, kassaflöde från den löpande 
verksamheten samt upplåning. En ökning eller 
minskning av räntenivån om 1 procent relaterat till 
räntebärande skulder skulle resulterat i en ökning 
eller minskning av finansnettot med 3,2 MSEK (3,4). 
 
Koncernen säkerställer genom en försiktig likviditets-
hantering att tillräckligt med kassamedel finns för att 
möta behovet i den löpande verksamheten. Samtidigt 
säkerställs att koncernen har tillräckligt med utrymme 
på avtalade kreditfaciliteter så att betalning av 
skulder kan ske när dessa förfaller. På balansdagen 
hade företaget en kassa om 49 MSEK och en 
outnyttjad checkräkningskredit om 42 MSEK som kan 
utnyttjas för hantering av likviditetsrisken. På grund 
av koncernens dynamiska verksamheter, behöver 
koncernen ha flexibel finansiering med möjlighet till 
utnyttjande av avtalade kreditlimiter. 
Ledningen följer rullande prognoser för koncernens 
likviditetsreserv (inklusive outnyttjade kredit-
faciliteter) och likvida medel baserade på förväntade 
kassaflöden. Analyserna utförs normalt av de 
rörelsedrivande företagen med beaktande av de 
riktlinjer och begränsningar som koncernledningen 
upprättat. Begränsningarna varierar mellan olika 
regioner då hänsyn tas till likviditeten på olika 
marknader.  
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Värdering av finansiella instrument till verkligt värde 
Personaloptioner värderas med utgångspunkt från 
nivå 3. Erhållen premie redovisas som finansiell skuld. 
Skulden omvärderas årligen till verkligt värde och 
värdeförändringarna redovisas som en finansiell post i 
resultaträkningen. Verkligt värde för syntetiska 
optioner beräknas genom tillämpning av en 
optionsvärderingsmodell, med beaktande av gällande 
villkor. Verkligt värde för de syntetiska aktierna 
motsvarar värdet på den underliggande aktien i WA 
WallVision AB. 
 
Nivå 1 – Finansiella instrument där verkligt värde 
fastställs utifrån observerbara (ojusterade) noterade 
priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och 
skulder. En marknad betraktas som aktiv om noterade 
priser från en börs, mäklare, industrigrupp, pris-
sättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt 
och regelbundet tillgängliga och dessa priser 
representerar verkliga och regelbundna 
förekommande marknadstransaktioner på armlängds 
avstånd. 
 
Nivå 2 – Finansiella instrument där verkligt värde 
fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på 
andra observerbara data för tillgången eller skulden 
än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen 
direkt (d v s som prisnoteringar) eller indirekt (d v s 
härledda från prisnoteringar). Exempel på 
observerbar data inom nivå 2 är: 
- Noterade priser för liknande tillgångar och skulder. 
- Data som kan utgöra grund för bedömning av pris, 
till exempel marknadsräntor och avkastningskurvor. 
 
Nivå 3 – Finansiella instrument där verkligt värde 
fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentlig 
indata baseras på icke observerbar data. 
 

Belopp i TSEK    

     

Ingående redovisat värde 2020-01-01 44 909 

     

Anskaffat under året   1 146  

Avyttrat under året             - 

Omvärdering av skuld som redovisas   

i resultaträkningen   -26 280 

Utgående redovisat värde 2020-12-31 19 775 

 
Omvärderingen har resulterat i att resultaträkningen 
har belastats med en intäkt om 26 280 TSEK (kostnad 
om 17 202 TSEK). För ytterligare information om 
syntetiska optioner och syntetiska aktier, se not 4. 
 
Övriga risker 
WA Wallvision är inte indragen i någon rättstvist av 
betydelse. 
 

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet 
med svensk lag och med tillämpning av Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
(Redovisning för juridiska personer). 
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer 
årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport 
över förändring av eget kapital följer också 
koncernens uppställningsform men ska innehålla de 
kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det 
skillnad i benämningar, jämfört med 
koncernredovisningen, främst avseende finansiella 
intäkter och kostnader och eget kapital. 
  
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella 
tilläggsköpeskillingar. 
  
När det finns en indikation på att andelar i 
dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade 
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas 
i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”. 
  
Finansiella instrument 
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget 
tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2 
(IFRS 9 Finansiella instrument, p. 3-10). Finansiella 
instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom 
efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar 
som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt 
att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till 
det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde. Vid beräkning av 
nettoförsäljningsvärdet på fordringar som redovisas 
som omsättningstillgångar ska principerna för 
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i 
IFRS 9 tillämpas. För en fordran som redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde på koncernnivå innebär 
detta att den förlustriskreserv som redovisas i 
koncernen i enlighet med IFRS 9 även ska tas upp i 
moderföretaget. 
  
Operationell leasing 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella 
leasingavtal. 
 
Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
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NOT 2  SEGMENTSINFORMATION

Nettoomsättning

Justerat EBITA

Jämf.störande poster

EBITA

Avskr. av imm. tillg.

Rörelseresultat

Just. EBITA-marginal

Andel Premiumförsäljning *

Bruttomarg. Premiumförsäljn.

Nettoomsättning per marknad

Sverige

Storbritannien

Italien

Norge

USA

Övriga Norden

Övriga Europa

Övriga världen

Nettoomsättning per marknad totalt

NOT 3  MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Varav Varav

WA WallVision AB

Embellence Group AB

Boråstapeter AB

John O. Borge AS

Cole & Son Ltd

Wall & decò S.rl.

WallVision International Trading Company Ltd

Koncernen totalt 201 110 212 107

40 24 39 24

10 5 16 7

8 7 13 10

38 25 34 24

3 - - -

102 49 107 42

Anställda kvinnor Anställda kvinnor

- - 3 -

30 850 44 398

574 993 605 778

2020 2019

28 478 31 120

22 649 21 461

106 615 124 434

65 418 67 706

37 538 50 191

31 543 30 219

64%

2020 2019

251 902 236 249

65%

11,1% 13,4%

23% 81% 79% 49% 20% 81% 73% 50%

13,4% 11,6% 6,6% 12,0% 11,0% 17,0%

32 12651 558

41 848

-10 838 -9 722

62 396

8 414 81 286

-6 780 -39 438

41 031 24 234 3 911 69 176 31 630 41 242

världen Total

306 093 209 571 59 328 574 992 287 930 242 330 75 519 605 779

Norden Europa världen Total Norden Europa

2020 2019

Övriga Övriga

Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:
WA Wallvision AB:s verkställande direktör motsvarar 
högste verkställande beslutsfattare för WA Wallvision-
koncernen och utvärderar koncernens finansiella 
ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. 
Verkställande direktör har fastställt rörelsesegment 
baserat på den information som behandlas och som 
används som underlag för att fördela resurser och 
utvärdera resultat. 

Verkställande direktör följer upp och utvärderar 
koncernen utifrån nedanstående rörelsesegment.

Den verkställande direktören använder främst EBITA 
(Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på 
immateriella tillgångar) i bedömningen av koncernens 
resultat. 
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NOT 3  MEDELANTALET ANSTÄLLDA, fortsättning

Antal styrelseledarmöter- kvinnor

Antal styrelseledarmöter- män

Summa

Antal ledande befattningshavare- kvinnor

Antal ledande befattningshavare- män

Summa

NOT 4  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

WA WallVision AB

Embellence Group AB

Boråstapeter AB

John O. Borge AS

Cole & Son Ltd

Wall & Decò S.rl.

WallVision International Trading Company Ltd

Koncernen totalt 111 671 39 888 117 979 39 984

(12173) (11 822)

7 088 292 5 487 749

(-) (-)

13 932 4 958 16 566 4 813

(972) (968)

16 650 2 970 19 738 2 377

(950) (654)

7 603 1 835 9 126 2 271

(576) (947)

59 724 24 903 61 185 25 946

( 7118) ( 6 869)

6 044 4 759 654 205

(2557) (-)

630 171 5 223 3 623

(-) (1 925)

ersättningar pensions- ersättningar pensions-

kostnader) kostnader)

Löner och Sociala kost- Löner och Sociala kost-

andra nader (varav andra nader (varav

14 15 1 3

2020 2019

4 7 - -

10 8 1 3

22 17 5 4

26 23 6 4

2020 2019 2020 2019

4 6 1 -

KONCERNEN MODERBOLAGET

Från och med december 2019 är ledande befattningshavare anställda i 
Embellence Group. De har tidigare varit anställda i ägarföretaget WA 
WallVision AB.
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NOT 4  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER, fortsättning

Löner och andra ersättningar till VD och styrelse

fördelade per bolag:

WA WallVision AB

Embellence Group AB

Boråstapeter AB

John O. Borge AS

Cole & Son Ltd

Wall & decò S.rl.

WallVision International Trading Company Ltd

Koncernen totalt

Ersättningar och övriga förmåner till

ledande befattningshavare år 2020:

VD Olof Svensk

Andra ledande befattningshavare

Koncernen totalt

Ersättningar och övriga förmåner till

ledande befattningshavare år 2019:

VD Olof Svensk

Andra ledande befattningshavare

Koncernen totalt

1 891 267 192 910 3 260

3 677 1 508 277 1 925 7 387

Grundlön Konsultarvoden förmåner kostnader Summa

1 786 1 241 85 1 015 4 127

5 669 375 313 2 557 8 914

Styrelsearvoden/ Bonus/ Övriga Pensions-

2 332 144 85 1 132 3 693

3 337 231 228 1 425 5 221

Styrelsearvoden/ Bonus/ Övriga Pensions-

Grundlön Konsultarvoden förmåner kostnader Summa

14 587 97 083 13 138 104 843

(444) (2329) (411) (2 201)

3 558 3 529 1 811 3 676

(-19) (124) (19) (289)

2 210 11 722 3 874 12 692

(-) (-) (1 385) (-)

2 265 14 385 2 499 17 240

(319) (19) (332) (713)

2 141 5 462 1 576 7 551

(-) (-) (186) (148)

1 307 58 417 - 61 185

(-) (571) (-) (571)

2 476 3 568 313 341

(144) (231) (143) (139)

630 0 3 065 2 158

(-) (-) (1 241) (267)

(varav bonus) (varav bonus) (varav bonus) (varav bonus)

2020 2019

Övriga Övriga 

Styrelse och VD anställda Styrelse och VD anställda

Från och med december 2019 är ledande befattningshavare 
anställda i Embellence Group AB. De har tidigare varit anställda i 
ägarföretaget WA WallVision AB.

Ersättningar till ledande befattningshavare samt närstående
Ersättningsvillkor för VD har fastställts av styrelsen. Styrelsens 
ordförande och VD har fastställt ersättningsvillkor för andra 
ledande befattningshavare i företagsledningen. Löner inklusive 
bonus för ledningsgruppen, i koncernen har utgått med 6044 
TSEK, varav ersättning till VD har uppgått till 2476 TSEK. Bonus till 
ledande befattningshavare baseras dels på koncernens resultat, 
dels omsättning samt dels ett antal individuella mål. Bonusen är 
maximerad till 40 procent av grundlönen till VD och 36 procent 
till övriga ledande befattningshavare. 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 30 procent av lönen. Övriga ledande 
befattningshavare har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller 
motsvarande. Vid eventuell uppsägning av VD utgår maximalt 
avgångsvederlag om 12 månader. Lön har utgått till 
styrelseledamöter med totalt 881 (552) TSEK. Utöver 
ovanstående och vad som framgår av aktierelaterade 
ersättningar nedan samt not 5, har det inte förekommit några 
transaktioner mellan WA WallVision AB och närstående eller 
andra koncernföretag. I moderbolaget Embellence Group AB har 
ledande befattningshavare och styrelseledarmöter tecknat 
teckningsoptioner. För vidare information kring dessa program 
hänvisas till not 29.
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NOT 5  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

MODERBOLAGETS TRANSAKTIONER MED DOTTERFÖRETAG

Försäljning till dotterföretag

Försäljning till dotterföretag

Summa

Fordringar hos koncernföretag

Embellence Group AB

Summa

KONSULTARVODEN TILL NÄRSTÅENDE

Litorina Coinvest L.P

Litorina Capital Advisors AB

Akina Ltd, kontrollerat av Viktor Speckinger

Finskruv AB, kontrollerat av Per Borgvall

Summa

NOT 6  INFORMATION ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL REVISORER

Till bolagets revisorer har följande ersättning utgått:

PWC

Revisionsuppdraget

Revisionsverksamhet utanför revisionsuppdraget

Skatterådgivning

Övriga tjänster

Summa

HW Fisher

Revisionsuppdraget

Skatterådgivning

Övriga tjänster

Summa

Allpro

Revisionsuppdraget

Övriga tjänster

Summa

Summa 3 655 6 320 512 0

109 381 - -

139 440 0 0

398 276 0 0

30 59 - -

81 10 - -

23 37 - -

3 257 5 604 512 0

294 229 - -

121 - 63 -

1 059 4 307 - -

1 633 1 097 5 -

444 200 444 -

2020 2019 2020 2019

404 448 404 448

KONCERNEN MODERBOLAGET

255 68 255 68

- 9 - 9

149 39 149 39

- 332 - 332

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

9 562 439

9 562 439

0 12 600

MODERBOLAGET

2020 2019

- 12 600

WA WallVision AB har en närstående relation till sina 
dotterföretag, Embellence Group AB, Boråstapeter AB, John O. 
Borge AS, Cole & Son Ltd,  Wallvision International Trading 

(China) Co. Ltd. och Wall & decò S.rl. Övriga närstående består av 
styrelseledamöter, VD, företagsledningen och majoritetsägaren 
Litorina Coinvest L.P.

Viktor Specklinger samt Olof Svensk har avgått från sina 
uppdrag i styrelsen år 2020. Paul Steene, Christina Ståhl 
samt Christopher Bödker har valts in i styrelsen under 
året.
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NOT 7  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER

Övriga rörelseintäkter

Kursdifferenser på fordringar/skulder av rörelsekaraktär

Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

Erhållna offentliga stöd 

Summa

Övriga rörelsekostnader

Kursdifferenser på fordringar/skulder av rörelsekaraktär

Förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

Summa

NOT 8  AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER FUNKTION OCH PER TILLGÅNGSSLAG SAMT RÖRELSENS KOSTNADER

Per funktion

Produktionskostnader

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Summa

Per tillgångsslag

Avtalsenliga kundrelationer

Varumärke

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Byggnad

Mönsterbank

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner och inventarier

Nyttjanderätter fastigheter

Nyttjanderätter inventarier

Summa

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Personalkostnader

Avskrivningar

Övriga kostnader

Summa

181 032 191 967 4 156 13 682

524 164 574 079 4 841 40 091

145 369 164 637 685 26 409

34 205 32 841 - -

34 205 32 841 0 0

163 558 184 634 - -

8 437 6 122 - -

4 317 5 203 - -

- 466 - -

8 832 9 963 - -

1 781 1 523 - -

941 1 000 - -

953 890 - -

3 558 2 371 - -

5 386 5 303 - -

7 254 6 181 - -

34 205 32 841 0 0

16 459 17 372 - -

10 492 9 288 - -

2020 2019 2020 2019

-3 560 -2 292 0 -19

KONCERNEN MODERBOLAGET

-2 085 -2 110 - -19

-1 475 -182 - -

3 460 - - -

4 290 1 557 0 0

343 1 557 - -

487 - - -

2020 2019 2020 2019

KONCERNEN MODERBOLAGET
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NOT 9  FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Resultat från andelar i koncernföretag

Aktieutdelning

Återläggning nedskrivning av aktier i dotterföretag

Summa

Finansiella intäkter

Ränteintäkter

Omvärdering optionsprogram

Kursdifferenser

Summa

Finansiella kostnader

Räntekostnader

Kursdifferenser

Summa

Finansnetto

NOT 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat

Summa aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

Förändring av uppskjuten skatteskuld i koncernmässiga

övervärden vid ändrad skattesats

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

och internvinst lager

Summa uppskjuten skatt

Summa skatt på årets resultat -1 835 -11 788 -1 347 43

5 585 1 212 -58 43

5 605 -336 -58 43

- - - -

20 -1 548 - -

-7 440 -11 452 -1 289 0

-7 440 -11 452 -1 289 -

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

-14 117 -15 207 -8 607 -9 188

14 549 -14 513 190 302 196 658

-14 771 -14 613 -8 607 -8 594

654 -594 - -594

28 666 694 26 909 0

26 280 26 280 -

2 011 331 626 -

375 363 3 -

- - 172 000 -

0 0 172 000 205 846

- - - 205 846

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019
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NOT 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT, fortsättning

Skillnaden mellan koncernens gällande skattesats och den effektiva skattesatsen

består av följande komponenter:

Resultat före skatt

Gällande skattesats i Sverige

Skatteeffekt av förändring av uppskjuten skatteskuld i koncern-

mässiga övervärden vid ändrad skattesats 

Skatteeffekt av intäkter och kostnader som inte är skatte-

pliktiga respektive avdragsgilla

Skatteeffekt av temporära skillnader

Skatteeffekt av gällande skattesats i utländska dotterföretag

Resultat före skatt

Gällande skattesats i Sverige

Skatteeffekt av intäkter och kostnader som inte är skatte-

pliktiga respektive avdragsgilla

Skatteeffekt av temporära skillnader

1,0% -1 347 0,1% 43

-20,4% 26 612 0,1% 34 421

0,0% -58 -21,4% 43

130 378 160 848

21,4% -27 901 21,4% -34 421

2,8% -1 835 71,7% -11 788

MODERBOLAGET

Procent 2020 Procent 2019

-2,0% 1 337 -7,4% 1 212

-1,4% 897 -2,0% 327

-15,2% 10 078 59,6% -9 807

0,0% - 0,0% -

66 107 16 451

21,4% -14 147 21,4% -3 520

KONCERNEN

Procent 2020 Procent 2019
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NOT 11  AVVECKLAD VERKSAMHET

Analys av resultat

Intäkter

Kostnader

Resultat före skatt

Skatt

Resultat från avvecklad verksamhet

Analys av kassaflöden

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

Nettokassaflöde från investeringsverksamheten

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten

Nettoförändring av likvida medel från avvecklad verksamhet

Tillgångar avseende avvecklad verksamhet

Nyttjanderätter

Kundfordringar

Övriga tillgångar

Totala tillgångar i avvecklad verksamhet

Skulder direkt hänförbara till tillgångar i avvecklad verksamhet

Leasingskulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Totala skulder i avvecklad verksamhet

NOT 12  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Totalt redovisade värden immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

Avtalsenliga kundrelationer

Varumärke

Mönsterbank

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Totalt

Goodwill

Ingående anskaffningsvärde

Företagsförvärv *

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde

-202 000 -202 000

393 693 396 211

-2 518 947

595 693 598 211

-202 000 -202 000

598 211 594 141

- 3 123

6 320 8 173

12 888 9 441

498 254 506 056

393 693 396 211

24 620 30 006

60 733 62 225

58 16 258

KONCERNEN

2020 2019

- 9 245

- 1 473

58 5 540

41 5 457

136 19 258

2020 2019

2020 2019

- 8 192

95 5 609

40 -706

- -

-2 665 -1 943

-1 495 -1 207

-4 816 -120

-2 705 -1 237

24 043 32 943

-27 364 -31 856

-3 321 1 087

2020 2019

I november 2019 beslutade styrelsen i WA WallVision AB sin 
avsikt att sälja det norska dotterföretaget John O. Borge AS. 
Dotterföretagets tillgångar och skulder har därför redovisats som 
avvecklad verksamhet i årsredovisningen för år 2020.

* Belopp år 2019 avser förändring av goodwill mellan preliminär 
och slutlig förvärvskalkyl.
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NOT 12  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

Avtalsenliga kundrelationer

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående av- och nedskrivningar

Årets av- och nedskrivningar

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Varumärke

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående av- och nedskrivningar

Årets av- och nedskrivningar

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Mönsterbank

Ingående anskaffningsvärde

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående av- och nedskrivningar

Årets av- och nedskrivningar

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Företagsförvärv

Försäljning/utrangering

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående av- och nedskrivningar

Företagsförvärv

Årets av- och nedskrivningar

Försäljning/utrangering

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde

168 171

-27 394 -23 719

12 887 9 441

- -

-3 843 -2 370

- -

-375 27

40 281 33 160

-23 719 -21 520

7 496 4 334

- -

- -

6 320 8 173

2020 2019

33 160 28 799

-942 -1 000

447 -229

-7 221 -6 726

-1 358 703

13 541 14 899

-6 726 -5 497

-3 970 -3 106

60 733 62 225

14 899 14 196

-3 106 -892

-988 -890

124 -1 324

28 -

-656 1 977

64 703 65 331

24 620 30 006

65 331 63 354

-49 494 -44 191

-5 386 -5 303

-54 880 -49 494

79 500 79 500

79 500 79 500

KONCERNEN

2020 2019

och slutlig förvärvskalkyl.
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NOT 12  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

Årlig volymtillväxt

Långsiktig tillväxttakt

Diskonteringsränta

NOT 13  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Totalt redovisade värden materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Pågående nyanläggningar och förskott

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Totalt

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

-14 457 -12 936

45 052 46 573

59 509 59 509

-12 936 -11 413

-1 521 -1 523

71 477 74 214

59 509 59 371

- 138

672 -

14 831 17 025

8 055 8 737

KONCERNEN

2020 2019

45 052 46 573

2 867 1 879

2% N/A N/A

10,1% 10,1% 10,1%

Varumärken

Goodwill Boråstapeter Cole & Son, Wall & decò

2 - 6% 2 - 5% 8%

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken
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 överstiger inte den 
långfristiga tillväxttakten för marknaden de kassagenereranade 
enheterna  verkar i. 

Ledningen har bedömt att den kassagenererande enheten för 
goodwill och varumärken är hela koncernen. 

Ledningen har bedömt att den årliga volymtillväxten 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 
långsiktiga 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.

Inga nedskrivningsbehov har föranletts av gjorda prövningar. 

Väsentliga antaganden för goodwill och varumärken som använts 
för beräkningar av nyttjandevärden 2020:

Känslighetsanalys för goodwill och varumärken
Återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet för goodwill 
och varumärken. Detta gäller även för antagande om:
- diskonteringsräntan före skatt hade varit 1 procentenhet högre,
- den uppskattade tillväxttakten för att extrapolera kassaflöden 
bortom femårsperioden hade varit 1 procentenhet lägre,
- den beräknade EBITA-marginalen hade varit 1 procentenhet 
lägre. 
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NOT 13  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde

Företagsförvärv

Inköp

Omklassificering

Försäljning/utrangering

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljning/utrangering

Omklassificering

Årets avskrivningar

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Omklassificering

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde

Företagsförvärv

Inköp

Omklassificering

Försäljningar/utrangeringar

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Företagsförvärv

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificering

Årets avskrivningar

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

2 290 -888

-71 993 -69 414

14 831 17 025

89 741

0 2 230

-4 958 -6 649

86 824 86 439

-69 414 -64 848

- -

-816 -2 230

-119 -847

-2 580 1 371

86 439 82 435

- -

3 900 5 710

- -4 172

- 124

672 0

0 4 048

672 -

188 -393

-3 153 -3 257

2 867 1 879

497 -

- 3 630

-581 -457

6 020 5 136

-3 257 -6 037

-146 -6 404

-1 972 -

-559 422

5 136 6 794

- -

3 561 4 324

KONCERNEN

2020 2019
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NOT 13  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, fortsättning

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Omklassificering

Företagsförvärv

Försäljningar/utrangeringar

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Företagsförvärv

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificering

Årets avskrivningar

Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

NOT 14  LEASINGAVTAL

KONCERNEN

Tillgångar med nyttjanderätt

Fastigheter

Inventarier

Summa

Leasingskulder

Långfristiga

Kortfristiga

Summa

KONCERNEN

Avskrivningar på nyttjanderätter

Fastigheter

Inventarier

Summa

Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader) 719 861

8 437 6 088

4 317 5 227

12 754 11 315

6 691 9 330

33 007 24 859

2020 2019

33 057 26 240

2020 2019

26 316 15 529

2020 2019

19 747 15 718

13 310 10 522

613 -431

-18 594 -16 456

8 055 8 737

702 2 460

0 15 699

-3 453 -3 721

26 649 25 193

-16 456 -30 463

- -

- -

-1 144 -2 495

-830 601

25 193 52 777

2 669 3 149

761 -28 839

Tillkommande nyttjanderätter under år 2020 uppgick till 
35 171 TSEK (2019: 13 050 TSEK).

I resultaträkningen redovisas följande belopp till relaterade till 
leasingavtal:

Det totala kassaflödet gällande leasingavtal under år 2020 var 13
513 TSEK (2019:12 219).
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NOT 15  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Totalt redovisade värden

Uppskjuten skattefordran

Totalt

Uppskjuten skattefordran

Belopp vid årets ingång

Tillkommande fordringar

Avgående fordringar

Omräkningsdifferens

Belopp vid årets utgång

Totalt redovisade värden uppskjuten skattefordran

Hänförligt till temporära skillnader

Hänförligt till outnyttjat underskottsavdrag

Totalt

NOT 16  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Totalt redovisade värden finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

Andelar i koncernföretag

Totalt

Andra långfristiga fordringar

Belopp vid årets ingång

Tillkommande fordringar

Belopp vid årets utgång

Andelar i koncernföretag

Belopp vid årets ingång

Aktieägartillskott

Flytta av aktier från Embellence Group AB

Återläggning av nedskrivning

Belopp vid årets utgång 713 542

- 2 715

172 000

- - 922 841

- - 713 542 713 542

- 34 584

482 20 226 226

20 20 226 59

462 - 0 167

482 20 922 841 713 768

482 20 - 226

- - 922 841 713 542

2020 2019 2020 2019

4 674 59 0 59

KONCERNEN MODERBOLAGET

426 59 - 59

4 248 - - -

4 674 59 0 59

-59 -2 282 -59 -

-21 - -

4 674 44 - 44

4 674 59 0 59

59 2 318 59 15

4 674 59 - 59

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

Ej aktiverade underskottsavdrag i koncernen uppgår till 1 
244 TSEK (10 098) avseende ackumulerade förluster om 6 
038 TSEK (47 189). Underskottsavdraget har ingen 
förfallodag.
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NOT 17  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Embellence Group AB

WallVision International Trading (China) Co Ltd.

Summa

1) 15 januari genomfördes en split av antal andelar i aktier.

2) Aktierna i WallVision International Trading (China) Co Ltd redovisades i Embellence Group 2019.

Koncernen hade följande dotterföretag den 31 december 2020:

Andel Andel 

Registrerings- stamaktier stamaktier

och som direktägs som ägs av

verksamhets- av moder- koncernen

Namn land Verksamhet företaget (%) (%)

Boråstapeter AB Sverige Tillverkning och 

försäljning av 

tapeter

John O. Borge AS Norge Försäljning av 

tapeter och tyger

Cole & Son Ltd. Storbritannien Försäljning av 

tapeter

Wall & decò S.rl. Italien Försäljning av 

tapeter

NOT 18  VARULAGER

Råvaror och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdigvaror och handelsvaror

Summa

100%

100%

922 841

-

-

100% 100% 1 2 715

- 100%

6 551

2020

78 383

Kapital

andel

4 124

andelar

100%

Bokfört värde

2020-12-31

21 400 000

Bokfört värde

2019-12-31

713 542100%

-

713 542

0

100%

Antal 

andelar

10 700 000

1

andel

920 126

2019

KONCERNEN

65 598

14 863 22 405

107 33984 585

Rösträtt Antal 

Samtliga dotterföretag konsolideras i koncernen. 
Rösträttsandelen i de dotterföretag som ägs direkt av 
moderföretaget skiljer sig inte från den ägda andelen stamaktier.

Betydande begränsningar
Kassa på 129 TSEK (2019: 4839) innehas i Kina och är föremål för 
lokala bestämmelser om valutakontroll. Dessa lokala 
bestämmelser om valutakontroll medför begränsningar mot att 
flytta kapital från landet, annat än genom normal utdelning.

Nedskrivning av färdigvaror och handelsvaror till 
nettoförsäljningsvärdet uppgår till 20 867 TSEK (2019: 21051). 
Nedskrivningen har redovisats i rapport över totalresultat som 
Kostnad för sålda varor. 
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NOT 19  KUNDFORDRINGAR

Avsättning för kreditförlustreserv

Avsättning vid årets början

Årets reservering

Konstaterade kreditförluster

Omräkningsdifferens

Avsättning vid årets slut

Tidsanalys på kundfordringar som är förfallna

< 30 dagar

30 - 60 dagar

> 60 dagar

Totalt

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna bonusintäkter

Upplupna energiskatter

Förutbetald hyra

Förutbetalda kostnader mässor och marknadsföring

Förutbetalda försäkringar

Övrigt

Summa

NOT 21 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad kredit

Utnyttjad kredit

Outnyttjad kredit

Aktuell ränta uppgår till 2,15% (2019: 2,15%)

-107 877 -130 364

42 123 19 636

KONCERNEN

2020 2019

150 000 150 000

10 618 9 460 - 21

14 519 22 112 0 21

594 5 847 - -

613 283 - -

187 250 - -

765 3 957 - -

1 742 2 315 - -

33 254 26 501

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

26 797 20 255

2 661 4 049

3 796 2 197

-35 -691

-56 89

3 010 1 591

1 591 1 123

1 510 1 070

KONCERNEN

2020 2019

I koncernen har kundfordringar till ett nominellt värde om
3010 TSEK reserverats som kreditförlustreserv.

Förändring för kreditförlustreserv framgår i tabell nedan:
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NOT 22 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner

Summa avsättningar

Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser

Verkligt värde på förvaltningstillgångar

Nettovärde

Förändringar av förmånsbestämda förpliktelser

Ingående balans

Tjänstgöringskostnad under innevarande period

Räntekostnad

Summa redovisad i resultaträkningen

Aktuariella vinster och förluster, brutto

Summa redovisad i övrigt totalresultat

Övertagna vid rörelseförvärv

Utbetalda ersättningar

Utgående balans

-192 -886

3 045 2 386

106 -45

106 -45

- -

745 923

- -

745 923

- -

3 045 2 386

2 386 2 394

3 045 2 386

3 045 2 386

3 045 2 386

KONCERNEN

2020 2019

Förmånsbestämda pensionsplaner
Embellence Group koncernen har förmånsbestämda 
pensionsplaner i Italien. ("the Trattamento di fine 
rapporto, "TFR"). De förmånsbestämda 
pensionsplanerna har tillkommit under år 2018 då WA 
WallVision har gjort ett förvärv där pensionsskulden 
tidigare har värderats enligt lokal redovisningsstandard 
(Italian GAAP). "TFR" är obligatoriskt för italienska 
företag i linje med artikel 2120 i Civil Code och enligt IAS 
19 är den här typen av plan att se som en 
förmånsbestämd pensionsplan (om företaget har 
mindre än 50 anställda).  Ersättningen till den anställde 
beror av hur länge den anställde arbetar på bolaget 

samt vilken lön som mottagits under denna period.

Embellence Group har fastställt öppningsbalansen per 
31 december 2018 vilket innebär att skuldökningen 
(jämfört med Italian GAAP) har bokförts mot eget 
kapital som en aktuariell vinst eller förlust.

I sammanställningen nedan specificeras nettovärdet av 
förmånsbestämda pensionsåtaganden i koncernen.

Aktuariella vinster och förluster redovisas brutto, beloppet 
justerat för skatt uppgår till -106 TSEK (2019: 45 TSEK) som är 
redovisat i övrigt totalresultat.
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NOT 22 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, fortsättning

Känslighetsanalys

0,5% ökning av diskonteringsräntan

0,5% minskning av diskonteringsräntan

0,25% ökning av inflationstakten

0,25% minskning av inflationstakten

Aktuariella antaganden:

Diskonteringsränta

Förväntad löneökningstakt

Inflation

Avsättningar för pensioner

Summa avsättningar 0 226

1,00% 1,00%

MODERBOLAGET

2020 2019

- 226

0,34% 0,77%

2,00% 2,00%

-34 -26

33 26

184 146

-203 -162

KONCERNEN

2020 2019

Avgiftsbestämda pensionsplaner
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 2018 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 familjepensionen 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 5 496 TSEK (2019: 5163). 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 0,01706% respektive 0,00917% (2019: 
0,01243% respektive 0,00920%). Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas 
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt 
Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte 
överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån 
ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 175 procent. Om 
Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent 
eller överstiger 175 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 2020 uppgick Alectas 
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 
procent (2019: 148%).

Ovanstående pensionsåtagande i moderbolaget är till fullo 
säkerställt av företagsägda kapitalförsäkringar. 
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NOT 23 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Uppskjuten skatteskuld

Belopp vid årets ingång

Avsatt under året

Ianspråktaget under året

Omräkningsdifferens

Belopp vid årets utgång

Totalt redovisade värden uppskjuten skatteskuld

Temporära skillnader avseende materiella anläggningstillgångar

Hänförligt till obeskattade reserver

Hänförligt till koncernmässiga övervärden

på immateriella anläggningstillgångar

Hänförligt till koncernmässiga övervärden

på materiella anläggningstillgångar

Övrigt

Totalt

NOT 24 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Tillgångar i balansräkningen

Finansiella anläggningstillgångar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Likvida medel

Summa

Aktuell

Skulder i balansräkningen ränta

Banklån 2,90-3,40%

Ägarlån 5,00%

Övriga skulder

Optionsprogram

Leasingskulder

Checkräkningskredit 2,15%

Skulder till koncernföretag

Leverantörsskulder

Summa

52 268 51 481 206 757

402 670 490 738 209 902 282 541

107 877 130 364 - -

- - - -

15 819 44 909 15 817 44 909

32 827 24 860 - -

9 961 23 498 9 961 23 498

- 2 249 - -

183 918 213 377 183 918 213 377

anskaff- anskaff- anskaff- anskaff-

ningsvärde ningsvärde ningsvärde ningsvärde

2020 2019 2020 2019

Upplupet Upplupet Upplupet Upplupet

143 198 110 585 9 658 665

KONCERNEN MODERBOLAGET

9 562 - 9 562 439

49 233 39 234 96 -

482 20 - 226

83 921 71 331 - -

anskaff- anskaff- anskaff- anskaff-

ningsvärde ningsvärde ningsvärde ningsvärde

2020 2019 2020 2019

Upplupet Upplupet Upplupet Upplupet

-123 709

24 815 26 350

KONCERNEN MODERBOLAGET

18 952 20 786

1 259 1 287

3 198 2 020

1 529 1 548

-38 53

24 815 26 350

26 350 25 829

241 627

-1 738 -159

KONCERNEN

2020 2019
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NOT 24 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER, fortsättning

Förfallostruktur på

finansiella skulder

Banklån

Ägarlån

Övriga skulder

Optionsprogram

Leasingskulder

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Summa

Förfallostruktur på

finansiella skulder

Banklån

Ägarlån

Optionsprogram

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Summa

- 0

35 934 185 627 0 221 561 60 320 241 886 0 302 206

- - - 0 - -

- 44 909

204 - - 204 757 - - 757

- 15 819 - 15 819 - 44 909

- 233 042

10 459 - - 10 459 23 498 - - 23 498

25 271 169 808 - 195 079 36 065 196 977

Inom 1 år 1 och 5 år än 5 år Summa Inom 1 år1 och 5 år än 5 år Summa

266 512 190

MODERBOLAGET

2020 2019

Mellan Längre Mellan Längre

203 488 205 065 11 195 419 748 251 586 260 338

- 130 364

52 268 52 268 51 481 - - 51 481

107 877 107 877 130 364 -

- 44 909

7 613 19 438 11 195 38 246 10 178 16 203 266 26 647

15 819 15 819 - 44 909

- 23 498

0 - 2 249 - 2 249

10 459 - - 10 459 23 498 -

än 5 år Summa

25 271 169 808 - 195 079 36 065 196 977 - 233 042

Inom 1 år 1 och 5 år än 5 år Summa Inom 1 år1 och 5 år

KONCERNEN

2020 2019

Mellan Längre Mellan Längre

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess 
redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är 
väsentlig. Verkliga värden på långfristiga skulder uppgår till 
248 MSEK (289 MSEK) och baseras på diskonterade 
kassaflöden med en ränta som baseras på låneräntan 4,0 
procent (4,0) och är i nivå 2 i verkligt värdehierarkin.

Bolaget uppfyller alla sina åtaganden enligt gällande 
covenanter mot banken.
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NOT 25 FÖRÄNDRING SKULDER TILL KREDITINSTITUT OCH ÖVRIGA SKULDER

Omklass-

KONCERNEN ificering

Långfristiga räntebärande skulder 1)

Långfristiga leasingskulder 2)

Långfristiga övriga skulder 3)

Kortfristiga räntebärande skulder 1)

Kortfristiga leasingskulder

Checkräkningskredit

Summa

Ej kassaflöde Övrigt

1) Avser periodiserade låneavgifter och upplupen ränta

2) Avser förändring som beror på tillkommande och avgående leasingavtal

3) Varav omvärdering optionsprogram -26 280 TSEK

Omklass-

KONCERNEN ificering

Långfristiga räntebärande skulder 1)

Långfristiga leasingskulder 2)

Långfristiga övriga skulder 3)

Kortfristiga räntebärande skulder 1)

Kortfristiga leasingskulder

Checkräkningskredit

Summa

Ej kassaflöde Övrigt

1) Avser periodiserade låneavgifter och upplupen ränta

2) Avser förändring som beror på tillkommande och avgående leasingavtal

3) Varav omvärdering optionsprogram 17 201 TSEK

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Löne- och semesterlöneskulder, sociala avgifter

Bonus till kunder

Övrigt

Summa

16 010 21 962 116 9 266

62 218 50 470 133 9 642

19 269 10 287 - -

26 939 18 221 17 376

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

428 841 0 -32 831 0 43 247 439 257

135 200 0 -4 836 0 0 130 364

4 686 0 -4 686 9 331 0 9 331

22 196 0 -10 749 43 498 -1 447 53 498

55 255 0 -3 763 -23 498 19 164 47 158

8 667 0 -8 797 -9 331 24 990 15 529

2019-12-31

202 837 0 0 -20 000 540 183 377

Kassaflöde Ej kassaflöde

Upptagna

2019-01-01 lån Amortering Övrigt

439 257 1 147 -79 526 0 -10 476 350 402

130 364 0 -22 487 0 0 107 877

9 331 0 -9 331 6 511 0 6 511

53 498 0 -12 646 -10 000 -891 29 961

47 158 1 147 -2 249 0 -30 237 15 819

15 529 0 -2 813 -6 511 20 111 26 316

2020-12-31

183 377 0 -30 000 10 000 541 163 918

Kassaflöde Ej kassaflöde

Upptagna

2020-01-01 lån Amortering Övrigt
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NOT 27 AVSÄTTNINGAR FÖR GARANTIER

Belopp vid årets ingång

Ianspråktaget under året

Avsatt under året

Belopp vid årets utgång

NOT 28 STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda panter

Företagsinteckningar

Fastighetsinteckningar

Andelar i koncernföretag

Summa

Eventualförpliktelser

Koncernen har inga eventualförpliktelser

NOT 29 JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Omräkningsdifferenser

Förändring inkuransreserv varulager

Kursdifferenser av finansiell karaktär

Omvärdering optionsprogram

Övrigt

Summa

2 504 1 757 - -

2 029 22 501 0 17 201

564 331 - -

- 17 201 - 17 201

-2 102 7 932 - -

1 063 -4 720 - -

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

871 678 921 363 748 126 713 542

99 750 99 750 - -

696 678 746 363 748 126 713 542

75 250 75 250 - -

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

-600 -700

650 600

650 600

KONCERNEN

2020 2019

600 700
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NOT 30 TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Tilldelade teckningsoptioner under året:

Per 1 januari 2020

Tilldelade under året 

Förverkade under året

Per 31 december 2020

Återstående vägd genomsnittlig kontraktstid för utestående optioner vid slutet av perioden uppgick till 3,6 år

NOT 31 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning, TSEK:

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs

Summa 275 840

116 246

-141 437

301 031

275 840

275 840

- -

1 198 785 0

- -

1 198 785 -

KONCERNEN

2020 2019

Verkligt värde på tilldelade optioner  

Det beräknade verkliga värdet på tilldelningsdagen 
avseende optioner tilldelade under 2020 var 3,30 kronor 
per option. Verkligt värde på tilldelningsdagen beräknas 
med hjälp av en anpassad version av Black-Scholes 
värderingsmodell. Denna inkluderar en Monte Carlo 
simuleringsmodell som tar hänsyn till lösenpris, optionens 

löptid, utspädningseffekt (om väsentlig), aktiepris på 
tilldelningsdagen och förväntad volatilitet i aktiepris, 
förväntad direktavkastning, riskfri ränta för optionens löptid 
samt korrelation och volatilitet för en grupp 
jämförelseföretag.

Nedan följer en sammanfattning av koncernens 
teckningsoptionsprogram. 

Styrelseoptionsprogram

Styrelseoptionsprogrammet 2020 utgavs i juli 2020 och 
omfattar en serie teckningsoptioner som ska överlåtas till 
styrelseledamöterna med en intjänandeperiod om fyra år, 
varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för 
teckning av aktier. Stämman har fattat beslut om emission 
av högst 400 000 teckningsoptioner med efterföljande 
överlåtelse. Lösenpriset uppgår till 29,20 kr, lösentidpunkt 
är från och med 1 augusti 2024 till 31 oktober 2024. 
Deltagarna i programmet förvärvar teckningsoptionerna till 
marknadsvärde och således har ingen aktierelaterad 
ersättning uppstått.

Optionsprogram till ledande befattningshavare

LTIP 2020 utgavs i juli 2020 och omfattar en serie 
teckningsoptioner som ska överlåtas till ledande 
befattningshavare med en intjänandeperiod om fyra år, 
varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för 
teckning av aktier. Stämman har fattat beslut om emission 
av högst 1 600 000 teckningsoptioner med efterföljande 
överlåtelse. Lösenpriset uppgår till 29,20 kr, lösentidpunkt 
är från och med 1 augusti 2024 till 31 oktober 2024. 
Deltagarna i programmet förvärvar teckningsoptionerna till 
marknadsvärde och således har ingen aktierelaterad 
ersättning uppstått.
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NOT 32 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Förvärvsanalys Pappelina AB

Köpeskilling

Likvida medel

Skuldebrev

Total betalning för aktier

Likvida medel

Materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar: Varumärke

Varulager

Kundfordringar och andra fordringar

Övriga fodringar

Leverantörsskulder

Uppskjuten skatteskuld

Övriga skulder

Summa identifierbara nettotillgångar

Goodwill

Summa identifierbara nettotillgångar

-3 093

-1 806

38 006

17 156

55 162

231

15 013

4 118

4 933

695

-2 855

46 962

8 200

55 162

Preliminär

20 770

Nytt bolagsnamn
Bolaget beslutade den 25 januari 2021 att byta 
bolagsnamn till på underkoncernen WallVision 
International AB till Embellence Group.

Ny styrelseordförande
Den 16 februari utsågs Paul Steene till ny 
styrelseordförande.

Förvärv av Pappelina AB
Den 7 januari 2021 förvärvade underkoncernen 
Embellence Group bolaget Pappelina AB. Pappelina 
designar, tillverkar och säljer mattor och annan 
heminredningstextil. Genom denna strategiska 

komplettering med premiumvarumärket Pappelina 
förstärker Embellence sin starka marknadsposition och 
tar ytterligare ett steg mot målet att bli en ledande 
europeisk aktör inom premium interiördesign. 

Börsnotering av underkoncernen Embellence Group
Den 24 mars såldes 50,5% av aktierna i Embellence 
Group i samband med att bolaget lät uppta aktierna till 
handel på Nasdaq Firsth North Premier. Detta 
genererade en intäkt av 454 167 000 SEK.

Förvärvsrelaterade kostnader om 770 TSEK SEK ingår i administrativa kostnader i koncernens 
resultaträkning för räkenskapsåret 2020.

Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskilling, 55 162, uppskattades genom 
tillämpning av den sk avkastningsvärdeansatsen. Uppskattningen av verkligt värde baserades på en 
diskonteringsränta på en 2 årig Stats- obligation om 0% och en antagen EBITDA i Pappelina AB.

Det verkliga värdet på kundfordringarna uppgick till 5 149 TSEK varav 216 TSEK av dessa ansågs var 
osäkra.

Kassaflödeseffekten av förvärvet uppgår till 26 192 TSEK.

Vid förvärvet hade bolaget en nettokassa/likvida medel om 20 770 TSEK.

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i Pappelina
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