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Sammanfattning 

 Minskad omsättning pga. minskade marknadsinsatser på marknader utanför 
Sverige och Norge. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,5 MSEK  

 Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -5,8 MSEK, varav 2,4 MSEK 
är en utrangering av immateriella tillgångar. 

 

Helårsperiod (januari – december 2009) 

 Rörelsens intäkter uppgick till 40 097 kkr (42 542 kkr) 

 Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 495 kkr (1 685 kkr) 

 Rörelseresultatet uppgick till -5 792 kkr (-2 585 kkr). Rörelseresultatet belastas med 2,4 MSEK i en 

utrangering av immateriella rättigheter hänförliga till marknadsinsatser utanför huvudmarknaderna 

Sverige och Norge. 

 Nettoresultatet uppgick till -56 kkr (-556 kkr) 

 Kassaflödet uppgick till 433 kkr (-4 340 kkr) 

 Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,004 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 14 347 303 

st.) 

 Soliditeten uppgick till 58,4 % (60,8 %) 

 Företaget har en räntebärande nettokassa om 13 884 kkr (12 064 kkr) 



 

Rapportperiod (oktober – december 2009) 
 

 Rörelsens intäkter uppgick till 29 236 kkr (31 911 kkr) 

 Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 9 983 kkr (10 521 kkr) 

 Rörelseresultatet uppgick till 5 883 kkr (9 273 kkr). Rörelseresultatet belastas med 2,4 MSEK i en utrangering 

av immateriella rättigheter hänförliga till marknadsinsatser utanför huvudmarknaderna Sverige och Norge. 

 Nettoresultatet uppgick till 8 688 kkr (7 906 kkr) 

 Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,61 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 14 347 303 st.) 

 

Väsentliga händelser under rapportperioden  

(oktober – december 2009) 

Omsättningen under fjärde kvartalet minskade med 8 %, främst pga. minskade satsningar på marknader utanför 

Sverige och Norge. Valutakursförändringar främst i Euro gjorde att kostnaden för handelsvaror ökade från 15,2 % 

till 16,5 % av omsättningen. Personalkostnaderna minskade med 20 % och övriga externa kostnader med 9 %.   

Den satsning som tidigare gjorts på en europeisk expansion har inte gett det resultat som förväntats. Därför 

beslutade VD och styrelse inför högsäsongen 2009 att avbryta denna satsning och fokus ligger på att utveckla 

den svenska och norska marknaden. De europeiska marknadsinvesteringarna har tidigare periodiserats och 

utrangeras därför, vilket påverkar rörelseresultatet för kvartalet och för helåret negativt.  

 

Övriga väsentliga händelser under helårsperioden  

(januari - december 2009) 

Den 12 januari 2009 tillträdde Monika Dagberg som VD för Önskefoto AB. Monika efterträdde Peter Norrhede och 

kom närmast från tjänsten som affärsområdeschef på Egmont Kärnan AB.   

Företaget genomförde en omprofilering av varumärket vilket omfattat, produktdesign, byte av logotyp, ny design 

på e-handelsplattform samt modernisering av marknadsföringsmaterialet. 



 

Önskefotos strategi är att gå från ett produktionsstyrt postorderbolag till ett marknadsstyrt e-handelsföretag. 

Under året har marknadsföringsfokus fortsatt legat på att öka kundtillströmning via företagets e-handelsplattform. 

Marknadsföringen har i huvudsak fokuserats till den svenska och norska marknaden samt befintlig kunddatabas i 

andra europeiska länder.  

Ett flertal nya bildprodukter har lanserats under året. Vidare har produktutveckling skett av befintlig produktportfölj 

såsom nya fotokalendrar, fler format på fotoböcker, fler mallar och format på jul-, tack- och inbjudningskort.  

Säsongsvariationen, som den digitala bildmarknaden i allmänhet och Önskefoto i synnerhet lever under, har varit 

fortsatt stark. Många av företagets produkter är populära julklappar och över 70 % av företagets intäkter 

härstammar från det fjärde kvartalet. 

  

Utsikter för helåret 2010 

Önskefoto fullbordar sin satsning mot att bli ett marknadsdrivet e-handelsbolag och outsourcar produktion av 

personliga bildprodukter till externa leverantörer. Produktionen kommer successivt outsourcas och beräknas vara 

fullt överförd till partners innan midsommar. Önskefoto har därför varslat 14 personer. 

Med den genomförda åtgärden räknar Önskefoto med en tillväxt under 2010 och att, exklusive 

omstruktureringskostnader av engångskaraktär, nå sitt mål om en rörelsemarginal på 10 %. Framöver räknar 

bolaget med att återgå till de långsiktiga tillväxtmålen om 15-20 % med bibehållen rörelsemarginal. Samtidigt 

kommer den minskade fasta kostnaden att innebära att resultatet blir jämnare fördelat under året, med en 

minskad finansiell risk som följd.  

Omstruktureringskostnaden beräknas bli 3-5 miljoner kronor. Fokus under 2010 kommer att läggas på 

produktutveckling, marknadsföring och försäljning.  

Önskefoto kommer undersöka möjligheterna att stärka lönsamheten under årets första tre kvartal samt öka värdet 

på befintlig kunddatabas genom att sälja andra produkter till sina prioriterade målgrupper i egen regi eller via 

partners. 

 

Kommentarer till helåret 2009 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter uppgick till 40 097 kkr (42 542 kkr). Minskningen beror främst på en minskad satsning på de 

europeiska marknaderna. Samtliga företagets huvudprodukter har under året haft en stabil omsättning. 



 

Resultat 

Resultatet före avskrivningar uppgick till 2 495 kkr (1 685 kkr), vilket är en ökning med 48 %. Resultatförbättringen 

består främst i den minskade satsningen på de europeiska marknaderna samt minskade personalkostnader och 

övriga externa kostnader.  

Företaget har valt att helt utrangera kostnaden för den europeiska satsningen. Utrangeringen innebär en 

engångskostnad på 2,4 MSEK och ej kassaflödespåverkande. Rörelseresultatet efter avskrivningar är därför 

-5 792 kkr (-2 585 kkr).  

Investeringar 

Under året har Önskefoto gjort investeringar för 575 kkr, främst i utrustning till produktionen. 

Finansiell ställning och likviditet 

Företaget är fortsatt finansiellt starkt. Likvida medel uppgick per den 31 december till 15 989 kkr, vilket är en 

förstärkning mot periodens början med 433 kkr. Netto räntebärande kassa uppgick till 13 884 kkr (12 064 kkr). 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för året.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 958 kkr, varav 2 413 härrör från rörelsen och 1 545 kkr i 

förändrad rörelsekapitalbindning. Kortfristiga fordringar uppgick i slutet av året till 9 262 kkr.  



 

 

Kommande rapporttillfällen 2010 

Delårsrapport för perioden januari-mars: 10 maj 

Delårsrapport för perioden januari-juni: 24 augusti 

Delårsrapport för perioden januari-september: 28 oktober 

Årsstämma hålls i bolagets lokaler på Gesällvägen 3 i Sölvesborg, torsdagen den 8 april 2010 kl. 10.00. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget i Sölvesborg och på www.onskefoto.se fr.o.m. den 15 mars 2010. 

 

Bokslutskommunikén har upprättats enligt BFNAR 2007:1. 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning. 

Sölvesborg den 15 februari 2010 

Monika Dagberg 

Verkställande Direktör 

Önskefoto AB (publ) 

Org.nr. 556211-8637 

Gesällvägen 3 

294 81 Sölvesborg 

Tel: 0456-14 000 

För eventuella frågor gällande bokslutskommunikén kontakta gärna: 

Monika Dagberg, Verkställande Direktör, 0706 16 24 00 

Göran Nordlund, Styrelseordförande, 0704 33 13 20 

För mer information om verksamheten, se www.onskefoto.se 

Bolagets Certified Adviser  

Thenberg & Kinde Fondkommission AB 

Box 2108 

403 12 Göteborg 

Tel: 031 745 50 00 

http://www.onskefoto.se/
http://www.onskefoto.se/


 

Mer om Önskefoto AB (publ)  

Önskefoto AB (publ) är en ledande aktör i Sverige och Norge inom produktutveckling, marknadsföring och 

försäljning av personifierade bildprodukter såsom fotokalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Den största delen 

av försäljningen kommer via e-handel via webbplatserna www.onskefoto.se, www.allfoto.no,    

www.myphotocalendar.co.uk och www.mijnfotokalender.nl . Önskefoto har nått sin nuvarande position genom att 

ta till vara på trendskiftet från analog till digital fotografering. År 2009 omsatte Önskefoto 40 MSEK. Önskefoto är 

beläget i Sölvesborg och hade 31 årsanställda under 2009. Önskefotos aktie handlas på First North under 

tickerkoden OFAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission. 

http://www.onskefoto.se/
http://www.allfoto.no/
http://www.myphotocalendar.co.uk/
http://www.mijnfotokalender.nl/


 

 

 

            

Resultaträkning      

 2009-10-01 2008-10-01 2009-01-01 2008-01-01  

Belopp i tusental kronor 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31  

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 29 201 31 910 39 672 42 534  

Övriga rörelseintäkter 35 1 425 8   

 29 236 31 911 40 097 42 542  

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -4 841 -4 853 -7 527 -7 291  

Övriga externa kostnader -9 727 -10 648 -18 002 -20 319  

Personalkostnader -4 685 -5 889 -12 073 -13 247   

Rörelseresultat före avskrivningar 9 983 10 521 2 495 1 685  

      

Av- och nedskrivningar av materiella      

och immateriella anläggningstillgångar -1 707 -1 248 -5 894 -4 270  

Utrangering av engångskaraktär* -2 393 0 -2 393 0   

Rörelseresultat 5 883 9 273 -5 792 -2 585  

      

Ränteintäkter 3 65 42 414  

Räntekostnader 115 -20 -114 -263   

Resultat före skatt 6 001 9 318 -5 864 -2 434  

      

Bokslutsdispositioner 5 808 1 878 5 808 1 878  

Skatt på periodens/årets resultat* -3 121 -3 290 0 0   

Periodens/Årets resultat 8 688 7 906 -56 -556  

      

      

Resultat per aktie vid periodens utgång 0,61 0,55 -0,004 -0,04  

Resultat per genomsnittlig aktie 0,61 0,55 -0,004 -0,04  

Antal aktier vid periodens utgång 14 347 303 14 347 303 14 347 303 14 347 303  

Genomsnittligt antal aktier 14 347 303 14 347 303 14 347 303 14 347 303  

      

*utrangering av immateriella rättigheter huvudsakligen hänförliga till marknadsinsatser utanför huvudmarknaderna 

Sverige och Norge. 



 

 

      

            

Balansräkning      

      

Belopp i tusental kronor 2009-12-31 2008-12-31    

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 342 5 861    

Materiella anläggningstillgångar 5 225 7 276    

Summa anläggningstillgångar 5 567 13 137    

      

Omsättningstillgångar      

Varulager m.m. 1 860 2 018    

Kortfristiga fordringar 9 262 9 970    

Kassa och bank  15 989 15 556    

Summa omsättningstillgångar 27 111 27 544    

SUMMA TILLGÅNGAR 32 678 40 681    

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital 18 785 20 276    

Obeskattade reserver 390 6 198    

Skulder      

Långfristiga skulder 1 719 2 112    

Kortfristiga skulder 11 784 12 095    

Summa skulder 13 503 14 207    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 678 40 681    

      

Ställda Panter 15 810 15 810    

Ansvarsförbindelse 120 200    

      

Förändringar av eget kapital 2009-01-01 2008-01-01    

 2009-12-31 2008-12-31    

Eget kapital vid periodens början 20 276 24 562    

Utdelning -1 435 -3 730    

Periodens resultat -56 -556    

Eget kapital vid periodens utgång 18 785 20 276    

      



 

 

            

Kassaflödesanalys      

 2009-10-01 2008-10-01 2009-01-01 2008-01-01  

Belopp i tusental kronor 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31  

      

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat 5 883 9 273 -5 792 -2 585  

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 4 100 1 249 8 285 4 270  

Övriga poster som påverkar kassaflödet -80 157 -80 150   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 903 10 679 2 413 1 835  

före förändringar av rörelsekapital      

      

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 1 995 1 569 1 545 5 084   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 898 12 248 3 958 6 919  

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -47 -4 197 -717 -5 948  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -90 -110 -2 808 -5 311   

Periodens kassaflöde 11 761 7 941 433 -4 340  

      

Likvida medel vid periodens början 4 228 7 702 15 556 19 896  

Likvida medel vid periodens slut 15 989 15 643 15 989 15 556   

Förändringen i periodens kassaflöde 11 761 7 941 433 -4 340  

      

      

   2009-01-01 2008-01-01  

NYCKELTAL   2009-12-31 2008-12-31  

Bruttomarginal, %   81,0% 82,9%  

Rörelsemarginal, %   -14,6% -6,1%  

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %   -15,7% -4,9%  

Räntabilitet på eget kapital, %   -26,8% -8,8%  

Soliditet, %   58,4% 60,8%  

      

 


