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Årsredovisning 2007



Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

ÖNSKEFOTO AB (publ)
Org nr 556211-8637

Snabbfakta Önskefoto

• Nettoomsättningen uppgick till 46 116 tkr (48 340 tkr).

• Rörelseresultatet uppgick till 6 202 tkr (5 109 tkr)

• Resultat före skatt uppgick till 6 177 tkr (4 880 tkr).

• Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,56 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 13 163 
871st).

• Soliditeten ökade till 62,2% (29,8%).

• Styrelsen föreslår utdelning enligt policy, 50% av resultatet efter skatt, 0,26 kr per aktie.

• Exportförsäljningen till nya marknader uppgår till 5,5% av omsättningen.

• Onlineförsäljning ökar från 50% till 70%.

• Produktlanseringar av fotoböcker och fototapeter.

• Nyemission som tillförde 17,4 Mkr före emissionskostnader och gav Bolaget 800 nya aktieägare.

• Listning av bolagets aktie på First North 16 april 2007.
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VD har ordet

Bäste aktieägare

Välkommen till vår första årsredovisning som 
listat bolag. Det är med glädje som jag 
presenterar siffrorna för Önskefotos räkenskapsår 
2007. Året var ännu ett av Önskefotos lönsamma 
och produktiva år. Vi kommer därför föreslå 
årsstämman en utdelning på 26 öre per aktie. Då 
jag skriver detta motsvarar det en 
direktavkastning på 10% på aktiekursen.

2007 var ett händelserikt, framgångsrikt och 
spännande år. Bland de viktigaste händelserna 
kan nämnas:

• Huvudägaren till bolaget beslöt att lista 
Önskefoto på First North. Detta gjordes 
för att säkerställa att Önskefoto fick de 
finansiella muskler som krävs för vår 
fastlagda tillväxtstrategi samtidigt som 
den ökade synlighet bland kunder, 
partners och leverantörer är positiv för 
Bolagets trovärdighet. Nyemissionen som 
genomfördes i samband med listningen 
var framgångsrik och tillförde Önskefoto 

17,4 mkr före emissionskostnader 
samtidigt som bolaget fick ca 800 st nya 
aktieägare.

• Vi har utökat vårt produktsortiment med 
nya fotoböcker, fototapeter och nu under 
början av 2008 även Canvas tryck. Vi 
strävar efter att ha en komplett och 
ledande produktportfölj för personifierade 
bildprodukter.

• Vi gjorde vårt intåg på den europeiska 
marknaden med två framgångsrika 
satsningar i Nederländerna och 
Storbritannien. Dessa satsningar 
fortsätter och utökas under 2008.

• Vårt tidigare och mycket framgångsrika 
produktsortiment tillsammans med vårt 
unika koncept vad gäller försäljning av 
bildprodukter via postorder och on-line 
har under året utvecklats. Det har gjort att 
vi upplever att vi väl motsvarar våra 
kunders förväntningar och behåller våra 
marknadsandelar på befintliga 
marknader.

Vi på Önskefoto vill fortsätta att vara den ledande 
leverantören av personifierade bildprodukter till 
slutkonsument. Vårt kvalitetsarbete är viktigt både 
vad det gäller produktkvalité och kvaliteten i vår 
relation med våra kunder. Som ett led i detta blev 
Önskefoto i februari 2008 medlemmar i Svensk 
Distanshandel, efter att under 12 månader varit 
provmedlem. Detta är speciellt glädjande då vi i 
och med detta även lever upp till och har rätt att 
använda kvalitetsstämpeln ”Trygg e-handel” i vår 
marknadsföring. 

Jag ser med stor tillförsikt fram emot 2008 då vi 
nu har alla förutsättningar på plats för en 
långsiktig expansion under bra lönsamhet. 

Jag vill även ta tillfället i akt och tacka alla kunder, 
aktieägare och medarbetare för 2007, då vi 
tillsammans lagt en stabil grund för många 
framgångsrika år för Önskefoto.

Med vänlig hälsning

Peter Norrhede
Verkställande Direktör
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Aktien

Önskefoto AB´s aktie är listad på First North sedan april 2007. En börspost utgörs av 200 aktier. Totala 
omsättningen under 2007 var 3 651 058 aktier till ett värde av 7 773 873 kr. Börsvärdet per den 31 
december 2007 var 22 955 685.

Högsta kurs som noterades under året var 4,45 kr och lägsta kurs som noterades var 1,50 kr. Aktiekapitalet 
uppgår till 1 434 730 kr fördelat på 14 347 303 aktier, med ett kvotvärde på 0,10 per aktie. Kvotvärdet 
uppgår till aktiekapitalet dividerat med antal aktier.

Utdelningspolitik
På årsstämman föreslås en utdelning på 50 % av bolagets vinst efter skatt.

Aktiefördelning de tio största ägarna

Namn                                                               Antal Aktier & kapital                       Röster & kaptial (%)  

Amago Capital AB 6 877 748 47,85 %
Kaupthing Bank Sverige AB 1 944 228 13,53 %
Digital Image S.A. 1 101 919   7,67 %
Nordnet Bank AB    970 726   6,75 %
Sv Handelsbanken AB (publ)    593 505   4,13 %
SEB Securities Services    507 731   3,53 %
Fore C Investments SPRL    479 512   3,34 %
Expassum AB    415 000   2,89 %
Glitnir AB    410 795   2,86 %
Bankaktiebolaget Avanza    354 033   2,46 %

Summa de tio största ägarna                         13 655 197 95,01 %

Summa övriga ägare                                                      719     106                                           4,99 %  

Summa 31 december 2007                         14 374 303            100,00 %

            Aktiekursens utveckling              Källa: OMX
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Styrelsen och verkställande direktören 
avger följande årsredovisning för 
Önskefoto AB (publ) 556211-8637.

Förvaltningsberättelse

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att leverera personliga 
bildprodukter till konsumenter i Europa via 
distanshandel. Bolagets konkurrenskraft bygger på 
utnyttjande av digitala produktionsprocesser, 
långsiktiga kundrelationer och försäljning via internet.

Information om verksamheten

Önskefoto med säte i Sölvesborg bedriver främst 
försäljning av personifierade bildprodukter såsom 
fotokalendrar, fotoböcker, studentskyltar, 
canvastavlor, fototapeter och reproduktioner. 
Försäljningen sker i huvudsak i Sverige och Norge. 
En expansion har under året skett i Storbritannien 
och Holland, dessutom har marknadstester 
genomförts i Frankrike.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Emission som tillförde 17,4 Mkr före 
emissionskostnader och gav Bolaget 800 nya 
aktieägare. Listning av bolagets aktie på First 
North 16 april 2007. Satsningar på nya 
marknader i Storbritannien och Holland, som 
under året utgjorde 5,5% av bolagets 
omsättning. Bolaget har under året lanserat 
nya produkter som fotobok och fototapeter.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång

Lansering av Canvastavlor och breddning av 
sortimentet av studentskyltar.

Investeringar

Totala investeringar under året uppgick till 
4 194 tkr. Investeringarna avser främst 
marknadsinvesteringar på exportmarknaderna 
samt mindre investeringar i produktions-
utrustning och IT-struktur.
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Finansiella risker

Den digitala tekniken har medfört att 
konsumenternas beteende till viss del har förändrats. 
Beteendeförändringar av detta slag är svåra att 
förutsäga och kan ta lång tid, vilket kan påverka 
intäktstillväxten för Önskefoto AB. Det kan inte 
uteslutas att konsumenternas framtida 
beteendemönster kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets försäljning.

Önskefoto är verksamt i en bransch med starka 
säsongsvariationer. Detta gör att en ögonblicksbild 
av verksamheten kan vara missvisande. Starka 
månader är maj, november och december.

Bolagets produktinköp sker till viss del från utländska 
leverantörer där förändringar i valutakurser påverkar 
inköpspriset. Vidare medför Bolagets ambition att 
etablera sig internationellt att den framtida 
valutaexponeringen ökar. Framtida fluktuationer i 

valutor skulle kunna innebära försämrat 
resultat för Bolaget.

Framtida utveckling

Marknaden för fotokalendrar är stabil, bolaget 
fortsätter att öka sin exportförsäljning och 
samtidigt behålla försäljningen på 
hemmamarknaden under 2008. Marknaden för 
fotoböcker och andra produkter som baseras 
på digital bildteknik är fortsatt kraftigt ökande. 

Bolaget kommer under året att öka takten på 
produktutveckling av nya bildprodukter 
baserade på digital bildteknik. 
Produktutvecklingen syftar till att jämna ut 
säsongsvariationen i Bolagets verksamhet. 

Bolaget har ett långsiktigt mål om 15-20 % 
årlig tillväxt, med genomsnittlig rörelsemarginal 
om 10 %.
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Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2007 2006 2005 2004 2003

Nettoomsättning, tkr 46 116 48 340 44 416 45 532 49 373
Resultat efter finansiella poster, tkr 6 177 4 880 2 885 7 621 7 317
Resultat i % av nettoomsättning, % 13,4 10,1 6,5 16,7 14,8
Balansomslutning, tkr 48 780 39 028 43 965 46 356 35 469
Antal anställda, st 30 26 29 24 27
Soliditet,  % 62,3 29,8 42,4 38,9 46,7
Avkastning på totalt kapital, % 14,8 12,6 7,4 19,8 23,1
Avkastning på eget kapital, % 21,2 23,2 11,3 31,7 37,4
Kassalikviditet, % 281,1 130,3 175,0 213,6 186,7

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 12 219 653
Balanserade vinstmedel 3 509 552
Årets vinst 7 378 160

23 107 365

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 0,26 kr per aktie, totalt 3 730 299
i ny räkning överförs 19 377 066

23 107 365
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Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår utdelning till aktieägarna enligt 
policy, dvs 50 procent av årets vinst. Detta 
motsvarar 0,26 kr per aktie. Som framgår av 
balansräkningen finns full täckning för det bundna 
egna kapitalet vid räkenskapsårets utgång även 
efter lämnad aktieutdelning.

Styrelsens yttrande över den föreslagna 
vinstutdelningen

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till 
vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(försiktighetsregeln).

Föreslagen utbetalningsdag är 2008-05-15.

Ersättningspolicy

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en 
ersättningspolicy för ledande befattningshavare 
med följande huvudsakliga innehåll.

1. Ersättningen till bolagsledningen skall 
vara konkurrenskraftig och bestå av fast 
lön, ett långsiktigt incitamentsprogram, 
pension och andra sedvanliga förmåner.

2. Avgångsvederlag utöver lön under 
uppsägningstiden får maximalt uppgå till 
6 (sex) gånger den fasta månadslönen

Resultat och ställning

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning Not 2007 2006

Nettoomsättning 2 46 116 48 340
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning - -99
Övriga rörelseintäkter - 119

46 116 48 360

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -6 733 -7 501
Övriga externa kostnader 3, 4 -17 740 -19 911
Personalkostnader 5 -11 269 -12 474
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -4 010 -3 303
Övriga rörelsekostnader -162 -62
Summa rörelsens kostnader -39 914 -43 251

Rörelseresultat 6 202 5 109

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 274 100
Räntekostnader -299 -329
Summa resultat från finansiella poster -25 -229

Resultat efter finansiella poster 6 177 4 880

Bokslutsdispositioner 6 1 788 353
Skatt på årets resultat 7 -587 -1 960
Årets vinst 7 378 3 273

Resultat per aktie, SEK 0,56 0,33
Antal aktier per 31/12, st 14 347 303 10 000 000
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Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 2 168 -
Goodwill 9 200 -

2 368 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 3 025 3 258
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11, 12 5 459 7 540
Inventarier, verktyg och installationer 13 599 631

9 083 11 429
Summa anläggningstillgångar 11 451 11 429

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 14 1 797 1 634

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 129 3 740
Aktuella skattefordringar 1 121 1 760
Övriga kortfristiga fordringar 33 39
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 353 421

15 636 5 960

Kassa och bank 16 19 896 20 005
Summa omsättningstillgångar 37 329 27 599

Summa tillgångar 48 780 39 028
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Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 17, 18

Bundet eget kapital
Aktiekapital 19 1 435 100
Reservfond 20 20

1 455 120

Fritt eget kapital
Överkursfond 12 220 -
Balanserad vinst 3 510 1 137
Årets vinst 7 378 3 273

23 108 4 410
Summa eget kapital 24 563 4 530

Obeskattade reserver 20 8 076 9 864

Långfristiga skulder 21
Övriga skulder till kreditinstitut 3 493 4 712
Övriga långfristiga skulder 5 7 -
Summa långfristiga skulder 3 500 4 712

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 21 1 580 2 254
Leverantörsskulder 4 901 5 479
Skulder till koncernföretag 22 87 5 745
Övriga kortfristiga skulder 3 380 3 465
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 2 693 2 979
Summa kortfristiga skulder 12 641 19 922

Summa eget kapital och skulder 48 780 39 028

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 24 15 810 15 810
Ansvarsförbindelser 25 360 560

Förändringar i eget kapital

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Över-
kurs-
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2006-12-31 100 20 - 4 410 4 530
Årets resultat - - - 7 378 7 378
Nyemission 435 - 16 955 - 17 390
Emissionskostnader - - -4 735 - -4 735
Fondemission 900 - - -900 -
Eget kapital 2007-12-31 1 435 20 12 220 10 888 24 563
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Kassaflödesanalys Not 2007 2006

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 6 202 5 109
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 26 4 172 3 365

Erhållen ränta 274 100
Erlagd ränta -302 -329
Betald inkomstskatt 52 -

10 398 8 245

Ökning/minskning varulager/pågående arbete -163 1 100
Ökning kundfordringar -10 450 -2 358
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 74 -984
Minskning leverantörsskulder -429 -301
Minskning/ökning övriga kortfristiga rörelseskulder 894 -2 100
Kassaflöde från den löpande verksamheten 324 3 602

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 8, 9 -3 477 -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 12, 13 -717 -799
Sålda materiella anläggningstillgångar - 144
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 194 -655

Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 12 655 -
Upptagna lån 7 -
Ändring kortfristiga finansiella skulder -674 -162
Amortering av skuld -1 227 -2 254
Utbetalt koncernbidrag 17 -7 000 -
Utbetald utdelning - -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 761 -7 416

Årets kassaflöde -109 -4 469
Likvida medel vid årets början 20 005 24 474
Likvida medel vid årets slut 19 896 20 005
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernbidrag redovisas enligt URA 7 Uttalande från redovisningsrådets akutgrupp efter dess ekonomiska 
innebörd. Koncernbidrag som lämnas i syfte att minimera koncernens skatt redovisas som en minskning i 
fritt eget kapital.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Utländska valutor

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

Intäkter

Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med 
BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. 

Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast 
pris när arbetet avslutats. 

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
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Not 1 forts.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas 
från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.
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Not 1 forts.

Immateriella tillgångar

Utvecklingsarbeten 

Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större 
utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i 
balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 3 år. 
Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar.

Goodwill

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på bolagets förvärv. 
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden på 3 år. 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.  

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider 
tillämpas:

Byggnader 25 år
Markanläggning 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år
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Not 1 forts.

Leasingavtal

Leasingavtal som innebär att bolaget, som leastagare, i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska förmånerna 
och bär de ekonomiska riskerna som är hänförliga till leasingobjektet, klassificeras som finansiell leasing 
och objektet redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i 
framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld.

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt 
kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till 97% av anskaffningsvärdet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden. 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster, med avdrag för 28 procent skatt, i förhållande till genomsnittligt eget kapital 
och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
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Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar och 
geografiska marknader

2007 2006

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt 
följande:
Onlineförsäljning och mailorder 43 568 47 154
Detaljhandel 437 511
Grossistförsäljning 2 111 675
Summa 46 116 48 340

Nettooomsättningen fördelar sig på geografiska marknader 
enligt följande:
Sverige 33 229 38 260
Norge 9 944 9 943
Storbritannien 1 859 56
Övriga marknader 1 084 81
Summa 46 116 48 340

Not 3 Ersättning till revisorerna

2007 2006

Revision
BDO Nordic Sydost AB 134 61

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
BDO Nordic Sydost AB - 35
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 88 -
Summa 222 96

Not 4 Operationella leasingkostnader

2007 2006

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår 
under året till följande:
Förfaller till betalning inom ett år 94 -
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år - -
Förfaller till betalning senare än fem år - -

Leasingkostnader 2007 (exkl hyra för lokaler) 125 141
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Not 5 Personal

2007 2006

Medelantalet anställda
Kvinnor 20 16
Män 10 10
Totalt 30 26

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande 
direktören 806 623
Löner och ersättningar till övriga anställda 7 183 8 097

7 989 8 720

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 957 3 005
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 119 104
Pensionskostnader för övriga anställda 412 335
Totalt 11 477 12 164

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor - -
Män 4 3
Totalt 4 3

Antal verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare

Kvinnor 3 3
Män 2 2
Totalt 5 5

Arvoden och ersättningar
Styrelsearvoden för tiden fram till 2008 års ordinarie årsstämma har fastställts till 1,5 basbelopp (69 
tkr) vardera för ledamöterna Bengt Wiberg och Michael Koch. Styrelsens ordförande erhåller 0 tkr. 
Avtal om framtida avgångsvederlag finns varken för styrelsens ordförande eller styrelsens ledamöter.

Aktierelaterade ersättningar till anställda
Under året har 500 000 st teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 500 000 st nya aktier 
i bolaget utfärdats till verkställande direktören Peter Norrhede. Teckning av nya aktier med 
utnyttjande av optionsrätt kan ske under perioden 1 mars - 31 mars 2010 och till en 
nyteckningskurs, per aktie, om 7 kronor. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan 
bolagets aktiekapital komma att öka med högst 50 000 kronor.
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Not 5 forts.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro% 2,2 4,6
- långtidssjukfrånvaro *% - -
- sjukfrånvaro för män% 2,4 4,5
- sjukfrånvaro för kvinnor% 2,0 4,7

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Not 6 Bokslutsdispositioner

2007 2006

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan 742 177
Förändring av periodiseringsfond 1 046 176
Summa 1 788 353

Not 7 Skatt på årets resultat

2007 2006

Aktuell skatt för året * -587 - 
Uppskjuten skatt på koncernbidrag ____ -1 960
Summa -587 -1 960

* varav skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 159 151

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärden - -
Årets aktiverade utgifter, inköp 3 252 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 252 0

Ingående avskrivningar - -
Årets avskrivningar -1 084 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 084 0
Utgående restvärde enligt plan 2 168 0
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Not 9 Goodwill

2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärden - -
Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter, inköp 225 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 225 0

Ingående avskrivningar - -
Årets förändringar
-Avskrivningar -25 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 0
Utgående restvärde enligt plan 200 0

Not 10 Byggnader och mark

2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 888 5 888
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 888 5 888

Ingående avskrivningar -2 630 -2 397
Årets avskrivningar -233 -233
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 863 -2 630
Utgående restvärde enligt plan 3 025 3 258

Bokfört värde byggnader 2 773 2 990
Bokfört värde markanläggningar 107 123
Bokfört värde mark 145 145
Taxeringsvärden byggnader 2 385 1 783
Taxeringsvärden mark 375 375

Not 11 Finansiella leasingavtal

2007-12-31 2006-12-31

I bolagets materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt 
som innehas enligt finansiella leasingavtal enligt följande:
Anskaffningsvärden 8 259 8 259
Ackumulerade avskrivningar -4 607 -2 955
Summa 3 652 5 304
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Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärden 21 547 21 353
Årets förändringar
-Inköp 409 561
-Försäljningar och utrangeringar -205 -367
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 751 21 547

Ingående avskrivningar -14 007 -11 559
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar 43 278
-Avskrivningar -2 328 -2 726
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 292 -14 007
Utgående restvärde enligt plan 5 459 7 540

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 513 2 393
Årets förändringar
-Inköp 307 238
-Försäljningar och utrangeringar - -118
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 820 2 513

Ingående avskrivningar -1 882 -1 538
Årets förändringar
-Avskrivningar -339 -344
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 221 -1 882
Utgående restvärde enligt plan 599 631

Not 14 Färdiga varor och handelsvaror

2007-12-31 2006-12-31

Verkligt värde 1 852 1 685
Bokfört värde 1 797 1 634

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2007-12-31 2006-12-31

Förutbetald marknadsföring 45 17
Förutbetald hyra 23 16
Upplupna intäkter 53 -
Övriga poster 232 388

353 421
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Not 16 Checkräkningskredit

2007-12-31 2006-12-31

Beviljat, ej utnyttjat, belopp på checkräkningskrediten uppgår 
till 1 700 1 700

Not 17 Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Över-
kurs-
fond

Övrigt 
fritt eget
 kapital

Summa
 eget

 kapital
Eget kapital 2006-12-31 100 20 - 4 410 4 530
Nyemission 435 - 16 955 - 17 390
Emissionskostnader - - -4 735 - -4 735
Vinstdisposition enligt beslut av 
årsstämman
    Fondemission 900 - - -900 -
Årets resultat - - - 7 378 7 378
Eget kapital 2007-12-31 1 435 20 12 220 10 888 24 563

Aktiekapitalet består av 14 347 303 st aktier med kvotvärde 0,10 kronor.

Not 18 Utdelning på aktie

På årsstämman 2008-05-07 kommer en utdelning avseende år 2007 på 0,26 kr per aktie, totalt 3.730 tkr att 
föreslås. Detta belopp har inte redovisats som skuld, utan kommer att redovisas som en vinstdisposition 
under eget kapital, för räkenskapsåret 2008. 

Not 19 Ägarstruktur

Enligt aktieboken den 28 december 2007:

Ägare Antal aktier Andel kapital och 
röster, %

Amago Capital AB 6 877 748 47,85
Kaupthing Bank Sverige AB 1 944 228 13,53
Digital Image S.A. 1 101 919 7,67
Nordnet Bank AB 970 726 6,75
Sv Handelsbanken AB (publ) 593 505 4,13
Övriga aktieägare 2     886 177  20,07
Totalt 14 374 303 100,00
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Not 20 Obeskattade reserver

2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 2 871 3 613
Periodiseringsfond 5 205 6 251
Summa 8 076 9 864

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till  1 457 tkr (1 750 tkr).

Not 21 Upplåning

2007-12-31 2006-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 064 2 247
Skulder avseende finansiell leasing 1 429 2 465
Summa 3 493 4 712

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 184 183
Skulder avseende finansiell leasing 1 396 2 071
Summa 1 580 2 254
Summa räntebärande skulder 5 073 6 966

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 149 1 515
Summa 1 149 1 515

26



Not 22 Transaktioner med närstående

Uppgifter om moderföretaget
Önskefoto AB var fram till den 19 december 2007 dotterföretag till Amago Capital AB, org nr 
556476-07082. Vid denna tidpunkt sålde Amago Capital aktier i Önskefoto med påföljden att det 
totala innehavet understeg 50% av det totala antalet aktier i Önskefoto. Detta har fått påföljden att 
Önskefoto AB’s resultaträkning för 2007, men ej dess balansräkning, konsoliderats per den 31 
december 2007. 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende det finska systerbolaget Eirikuva 
Digital Image Oyj Abp.

2007 2006
Inköp, (%) 7,9 0,2
Försäljning, (%) 1,0 6,4

Övrigt
I separata noter finns upplysningar om
- löner mm till styrelse och VD

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2007-12-31 2006-12-31

Upplupna räntekostnader 17 20
Upplupna löner 948 972
Upplupna semesterlöner 520 498
Upplupna sociala avgifter 997 1 052
Övriga poster 211 437
Summa 2 693 2 979

Not 24 Ställda säkerheter

2007-12-31 2006-12-31

För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
  Fastighetsinteckningar 5 310 5 310
  Företagsinteckningar 10 500 10 500
Summa ställda säkerheter 15 810 15 810
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Not 25 Ansvarsförbindelser

2007-12-31 2006-12-31

Eventualskulder
Villkorat investeringsstöd 360 560
Summa ansvarsförbindelser 360 560

Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

2007 2006

Avskrivningar 4 010 3 303
Övrigt 162 62
Summa 4 172 3 365
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2008-05-07 för fastställelse.

Sölvesborg 2008-04-04

Peter Norrhede Göran  Nordlund
Verkställande direktör

Michael Koch Bengt Wiberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2008-04-04.

Jan Engdahl
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Önskefoto AB (Publ)
Org.nr. 556211-8637

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Önskefoto AB (Publ) för år 2007-01-01 -- 2007-12-31. Bolagets årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 7-29.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är 
att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlshamn 2008-04-04

Jan Engdahl
Auktoriserad revisor
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Styrelsen

Göran Nordlund, född 1958
Befattning: Styrelsens ordförande sedan 2006
Civilingenjör

Mångårig erfarenhet som entreprenör och aktiv 
delägare i ett flertal företag
inom skilda branscher. Nordlund är också 
styrelsens ordförande i Bolagets
huvudägare Amago Capital AB (publ).

Peter Norrhede född 1963
Befattning: Ledamot sedan 2006
Marknadsförare, DIHM.

20 års erfarenhet av direktmarknadsföring och 
distanshandel, som projektledare,
konsult och senaste 7 åren som Nordisk 
marknadschef på ExtraFilm AB.

Michael Koch, född 1962
Befattning: Ledamot sedan 2006
Civilekonom, Mse,

Entreprenör som startat, drivit, noterat och sålt ett 
antal företag i tillväxtbranscher både 
internationellt och nationellt. Michael grundade 
och är aktiv partner i Scandinavian Financial 
Management AB ett riskkapitalbolag fokuserat på 
högteknologi och IT. Arbetar främst idag med 
finansiering och utveckling av tillväxtbolag via 
aktivt ägande.

Bengt Wiberg, född 1950
Befattning: Ledamot sedan 2007
Ekonom, DIHM.

Arbetat i företagsledande ställning under många 
år. Entreprenör som startat, drivit och sålt ett 
flertal företag i olika branscher. Arbetar idag med 
att utveckla tillväxtföretag framförallt via aktivt 
styrelsearbete. Under en tioårsperiod anställd VD 
i större internationella företag, bland annat Plastic 
Padding.
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