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20 % tillväxt och på god väg mot 
lönsamhet   
Sammanfattning helåret 2012 
 

 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten 

kommer från e-handeln.  

 

 Intäkter i Hedbergs Guld & Silver uppgick till 27,0 MSEK (22,5 MSEK). 

 

 Kostnadsbesparingar genom koncentrationen till Dalsjöfors och 

effektivare marknadsföring online har inneburit en kraftig 

lönsamhetsförbättring under andra halvåret 2012. 

 

 Ny VD, Fredrik Söder, tillträdde 1 september 2012. 

 
  



 

3 
 

Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2012 
 

Online Brands i korthet  
Online Brands-koncernen bildades under hösten 2010 och är ett ledande företag inom e-handel med smycken, 

främst i guld och silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) och det helägda 

dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB samt ett mindre antal helt passiva bolag. Målsättningen är att ta 

positionen som marknadsledare av onlineförsäljning för smycken i Skandinavien och bli en av de ledande 

spelarna i Europa.  

 

 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 
 
 
Innehåll  
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-  Hedbergs Guld & Silver – ett bolag med spännande historia 5 
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående 
år. 
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VD har ordet 

Bäste aktieägare! 
Online Brands har under 2012 tagit ytterligare stora steg i sin strategiomvandling och har nu skapat en stabil 

grund för tillväxt och lönsamhet.  

 

Det makroekonomiska klimatet i Sverige och resten av Europa fortsätter att tynga detaljhandeln som under året 

har präglats av låga tillväxtsiffror. Undantaget är e-handeln som fortsätter trotsa den ekonomiska oron och 

fortsätter växa snabbt. Detta ser även vi och vår onlineförsäljning genom hedbergsguld.se är nu bolagets klart 

största intäktskälla. Total tillväxt för Hedbergs Guld & Silver låg på 20 %. 

 

När Online Brands-koncernen bildades under hösten 2010 bestod den av två segment – Foto & Bild samt Guld & 

Silver. Eftersom foto- och bildverksamheten utsattes för ett allt hårdare konkurrenstryck från större internationella 

spelare (med ökade krav på utvecklingskostnader som följd) valde vi att sälja av hela fotoverksamheten. Inkråmet 

i dotterbolaget Önskefoto såldes under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland, en av de ledande 

fotoboksleverantörerna i Europa. Albumprinter såldes i sin tur under 2011 till Vistaprint, som en ytterligare 

konsolidering av den europeiska fotomarknaden. 

 

Under första halvan av 2012 avvecklades organisationen i Malmö och huvudkontoret flyttade från Malmö till 

Dalsjöfors där bolagets enda rörelsedrivande enhet nu har sin verksamhet. 

 

Koncernens strategiska riktning är satt och nu ligger full fokus på att utveckla smyckesverksamheten med fokus 

på tillväxt såväl som på lönsamhet. Målsättningen är att ta den ledande positionen inom onlineförsäljning i 

Skandinavien och bli en av de betydande spelarna på den europeiska marknaden.  

 

2012 har varit ännu ett spännande och framgångsrikt år. Jag vill tacka mina medarbetare för en mycket bra 

insats. 

 

Vi ser fram emot 2013, som kommer bjuda på fortsatt tillväxt och många nya möjligheter. Framförallt kommer det 

att bli oerhört spännande att följa utvecklingen på det nyligen förvärvade Watchonwatch AB som verkar på 

marknaden för exklusiva armbandsur.   

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Fredrik Söder, Verkställande Direktör 
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Hedbergs Guld & Silver – ett bolag med en spännande historia 

Bakgrund 
 

1947 grundades Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors. Bolaget hade då egen smyckesproduktion och var 

underleverantör till flera stora guldsmedsaktörer i Sverige.  

 

Under 80-talet öppnades dörrarna upp för konsumenter som kunde komma in på kontoret och handla utgående 

produkter till låga priser.  Försäljningen tog överhanden över den egna tillverkningen och man bestämde sig för 

att öppna upp en riktig butik. Via Hedbergs Guld & Silver blev Dalsjöfors känt som ”guldets Ullared”. Bussresor 

från hela landet styrde kosan mot Dalsjöfors och det krävdes dörrvakter för att styra upp köerna utanför den 400 

kvadratmeter stora guldsmedsbutiken. Samtidigt byggdes en omfattande postorderverksamhet upp. Hedbergs 

Guld & Silver köpte in guld- och silversmycken direkt från producenter, utan mellanhänder, och kunde därför hålla 

låga priser på sina produkter. 

 

Hedbergs Guld & Silver gjorde sig känt för att utmana branschen med så låga priser att leverantörerna hotade 

med leveransvägran och en tvist i Marknadsdomstolen var inte långt borta. Hedbergs Guld & Silver vann. Bolaget 

växte starkt, men de låga priserna tog hårt på likviditeten och företaget gick i slutet av 1990-talet i konkurs. 

Verksamheten startades upp igen i ny regi och levde en stabil men anonym tillvaro, med fokus på att sälja guld- 

och silverprodukter till konsumenter via sin butik i Dalsjöfors, postorder och i mindre utsträckning e-handel.  

E-handel blir huvudaffären 
 

2010 köptes Hedbergs Guld & Silver av Online Brands, dåvarande Önskefoto, med ambitionen att med 

Dalsjöfors-verksamheten som nav bygga upp Sveriges största e-handelsbutik för smycken.  

 

Redan samma höst lanserades en helt ny webshop, med Sveriges största utbud av smycken. Under året som 

följer stöps bolaget om och är nu ett modernt e-handelsbolag i stark tillväxt.  

 

E-handeln växte kraftigt under 2011 och 2012 vilket inneburit att den nu är bolagets största intäktskälla. Butiken i 

Dalsjöfors finns kvar och är ett populärt resmål för den som vill hitta fynd inom guld och silver. 

 
Aktien 
 

Aktien för Online Brands är listad på First North sedan 2007. Vid bildandet av Online Brands-koncernen bytte 

aktien namn från Önskefoto till Online Brands. Tickerkoden ändrades från OFAB till OBAB. Under 2011 

genomfördes en sammanläggning av aktier, en s.k. reversed split. 1 ny aktie motsvarar 5 gamla aktier. Alla övriga 

villkor för aktien är desamma. Stängningskurs den 28/12 2012 var 3,00.  

 

Högsta kurs som noterades under året var 6,60 och lägsta kurs var 2,56. Aktiekapitalet uppgår till 1 434 730 kr 

fördelat på 2 869 461 aktier, med ett kvotvärde på 0,50 per aktie. Kvotvärdet uppgår till aktiekapitalet dividerat 

med antal aktier.  
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Ägarstruktur enligt aktieboken den 28 december 2012. 

Ägare 
  

Antal aktier Andel kapital och röster, % 

ÖF Intressenter AB 
  

1 367 426 47,65 

Expassum AB 
  

327 624 11,42 

BP2S Paris 
  

169 464 5,91 

Försäkringsbolag Avanza 
  

206 961 7,21 

N Fogelholm OY 
  

163 266 5,69 

Digital Image S.A 
  

74 000 2,58 

Fore C Investments 
  

74 000 2,58 

Nordlund Jonas 
  

69 328 2,42 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 
  

32 988 1,15 

Övriga ägare     384 404 13,39 

Totalt 
  

2 869 461 100 

 
Aktiens utveckling under året 
 

 
 
Utdelning 
 

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret.  
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Styrelsen 
 Göran Nordlund, född 1958 

Befattning: Styrelsens ordförande sedan 2006 

Civilingenjör och studier i företagsekonomi 

 

Mångårig erfarenhet som entreprenör och aktiv delägare i ett flertal företag inom skilda 

branscher. Övriga styrelseuppdrag: Hexatronic Scandinavia AB (publ), Fore C 

Investment AB, West International AB (publ), Opus Prodox AB (publ), Fore C Fund 

Management AB, Silverbullet Film AB, Amago Capital AB (publ) och ÖF Intressenter 

AB. Innehav i Online Brands 762 853 aktier, privat och via bolag. 

 Johan Kjell, född 1974 

Befattning: Ledamot sedan 2008 

Civilekonom, Mse, 

 

Magisterexamen, Ekonomiprogrammet vid Lunds Universitet. Aktiv inom egen 

investeringsverksamhet. Har lång erfarenhet från den finansiella sektorn med fokus på 

företagstransaktioner, börsintroduktioner och affärsutveckling. Övriga styrelseuppdrag: 

C2 Vertical Safety AB, Västra Hamnen Fondkommission, Namnband i Göteborg AB, 

Regress Konsult AB, Expassum AB och Expandum Invest AB samt ett antal 

familjebolag. Innehav i Online Brands 20 000 aktier privat. 

 

 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 Scandinavian Financial Management 

AB ett riskkapitalbolag fokuserat på högteknologi och IT. Arbetar främst idag med 

Textforum AB ett översättningsföretag där han är delägare. Övriga styrelseuppdrag: 

Textforum i Göteborg AB och Cargoplanner Sweden AB. Innehav i Online Brands  

4 270 aktier privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Dagberg, född 1969 

Befattning: Ledamot sedan 2012 

VD i bolaget mellan 2009 och 2012. 

Civilekonom 

 

Civilekonom, med lång erfarenhet av distanshandel inom media och snabbrörliga 

konsumtionsvaror. Driver egen konsultverksamhet inom management, marketing och 

e-commerce. Övriga styrelseuppdrag: EcomPartner Nordic AB och Elprogram 

Konsulterande Ingenjörsbyrå. Innehav i Online Brands 9 000 aktier privat. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Affärsidé 
Online Brands Affärsidé är att driva de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom Guld & Silver.   

Målsättningen är att ta positionen som marknadsledare av onlineförsäljning för smycken i Skandinavien och bli en 

av de ledande spelarna i Europa.   

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 Ny VD, Fredrik Söder, rekryteras och tillträder 1 september. 

 Bolaget flyttar all verksamhet till Dalsjöfors. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
 Bolaget förvärvar den 2 april Watchonwatch AB. Watchonwatch.com är en av Sveriges största 

återförsäljare på Internet av exklusiva armbandsur. 

 Bolaget lanserar under början av maj en e-handelssajt för den norska marknaden. 

Investeringar 
Totala investeringar under året uppgick till 661 kkr. Investeringarna avser främst IT och varumärkesregistreringar. 

Som en följd av byte av affärssystem/e-handelsplattform gjordes en nedskrivning om 668 kkr. 

Finansiella risker 
Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Då en betydande del av bolagets inköp sker utanför Sverige löper 

bolaget vissa risker vid finansiella transaktioner i olika valutor (transaktionsexponering). De viktigaste valutorna 

som Online Brands är exponerat mot är USD och EURO för inköp. Online Brands har idag ingen försäljning i 

andra valutor än svenska kronor. Valutarisker säkras inte. Förändringar i guldpriset kan förändra prisbilden för 

Hedbergs Guld & Silver, såväl inköpspriset som försäljningspriset till konsument. 

 

Online Brands har idag en solid finansiell ställning med en nettokassa, men finansierar delvis sin verksamhet 

genom bankkrediter. Om Hedbergs Guld utveckling avviker från den prognostiserade utvecklingen kan det inte 

uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där Online Brands måste anskaffa nytt kapital, exempelvis genom 

en nyemission. Eventuella framtida förvärv kan också komma att öka behovet av nytt kapital. Det kan inte 

garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på för Online Brands gynnsamma villkor 

Framtida utveckling 
Smyckesbranschen är konservativ och trögrörlig. Dessutom domineras branschen av en aktör med ett stort antal 

butiker. Detta har gjort att utvecklingen av e-handel i branschen har varit långsam. Samtidigt ger detta goda 

förutsättningar för en aktör som Online Brands att ta en ledande position. Kombinationen av Online Brands 

kompetens inom e-handel och Hedbergs Guld & Silver kompetens inom smycken samt logistik gör att vi är väl 

positionerade för att bli en ledande spelare inom e-handel med smycken. 
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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) månadslöner. 

Flerårsjämförelse 
 

Koncernen 2012 2011 

Nettoomsättning, tkr 26 304 24 492 

Resultat efter finansiella poster, tkr -4 340 4 265 

Balansomslutning, tkr 14 626 24 662 

Antal anställda, st 11 15 

Soliditet, % 46 56 

 

Moderbolaget 2012 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsättning, tkr 0 252 36 186 39 672 42 534 

Resultat efter finansiella poster, tkr -3 204 6 112 -1 037 -5 864 -2 434 

Balansomslutning, tkr 8 334 15 795 32 904 32 678 40 681 

Antal anställda, st 2 6 15 28 30 

Soliditet, % 85 90 55 58 61 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 

Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Förslag till vinstdisposition 

   

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   

   

Balanserade vinstmedel 8 046  

Årets förlust -2 334  

 5712  

   

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:   

   

I ny räkning överförs 5 712   
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   Koncernen  Moderbolaget 

Resultaträkningar  Not 2012 2011  2012 2011 

        

  1      

Nettoomsättning  2 26 304 24 492  - 252 

Övriga rörelseintäkter  3 723 14 204  93 2 289 

   27 027 38 696  93 2 541 

        

Rörelsens kostnader        

Handelsvaror   -17 364 -15 003  - - 

Övriga externa kostnader  4, 5 -6 584 -9 723  -1 033 -1 227 

Personalkostnader  6 -5 950 -7 343  -2 191 -1 

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

  

-1 355 -476 

 

-65 -69 

Övriga rörelsekostnader  7 -10 -  -10 - 

Omställningskostnader  8 - -1 740  - -1 566 

Summa rörelsens kostnader   -31 263 -34 285  -3 299 -2 863 

        

Rörelseresultat   -4 236 4 411  -3 206 -322 

        

Resultat från finansiella poster        

Resultat från andelar i koncernföretag  9 - -  - 6 400 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   7 62  3 57 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -111 -208  -1 -23 

Summa resultat från finansiella poster   -104 -146  2 6 434 

        

Resultat efter finansiella poster   -4 340 4 265  -3 204 6 112 

        

Bokslutsdispositioner  10 - -  870 -870 

Skatt på årets resultat  11, 12 1 272 -916  - -1 215 

Årets resultat   -3 068 3 349  -2 334 4 027 
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   Koncernen  Moderbolaget 

Balansräkningar  Not 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

        

Tillgångar  1      

        

Anläggningstillgångar        

        

Immateriella anläggningstillgångar        

Licenser, varumärken samt liknande 

rättigheter 

 13 

692 1 230 

 

118 167 

        

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader och mark  14 3 356 3 597  - - 

Inventarier, verktyg och installationer  15 183 198  - - 

   3 539 3 795  0 0 

        

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i koncernföretag  16 - -  4 162 4 162 

Uppskjutna skattefordringar  12 444 -  - - 

   444 0  4 162 4 162 

Summa anläggningstillgångar   4 675 5 025  4 280 4 329 

        

Omsättningstillgångar        

        

Varulager m m        

Färdiga varor och handelsvaror   6 356 6 849  - - 

Förskott till leverantörer   23 8  - - 

   6 379 6 857  0 0 

        

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar   646 1 067  - - 

Fordringar hos koncernföretag  17 - -  3 489 4 096 

Övriga kortfristiga fordringar   116 4 387  46 4 272 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 226 845  38 657 

   988 6 299  3 573 9 025 

        

Kortfristiga placeringar        

Kortfristiga placeringar   8 505  8 505 

        

Kassa och bank  19 2 585 5 976  473 1 936 

Summa omsättningstillgångar   9 960 19 637  4 054 11 466 

Summa tillgångar   14 635 24 662  8 334 15 795 

Eget kapital och skulder  1      
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   Koncernen  Moderbolaget 

Balansräkningar  Not 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

        

Eget kapital  20      

        

Bundet eget kapital        

Aktiekapital   1 435 1 435  1 435 1 435 

Bundna reserver   20 661  20 20 

   1 455 2 096  1 455 1 455 

        

Fritt eget kapital        

Överkursfond      8 046 9 509 

Balanserad vinst eller förlust   8 388 8 416  - -1 474 

Årets resultat   -3 068 3 349  -2 334 4 027 

   5 320 11 765  5 712 12 062 

Summa eget kapital   6 775 13 861  7 167 13 517 

        

Obeskattade reserver  21 - -  - 870 

        

Avsättningar        

Uppskjutna skatter  12 - 828  - - 

Summa avsättningar   0 828  0 0 

        

Långfristiga skulder  22      

Övriga skulder till kreditinstitut   2 430 2 719  - - 

Övriga långfristiga skulder   25 19  25 19 

Summa långfristiga skulder   2 455 2 738  25 19 

        

Kortfristiga skulder  22      

Skulder till kreditinstitut   289 289  - - 

Leverantörsskulder   2 603 3 600  137 439 

Aktuella skatteskulder   379 200  548 676 

Övriga kortfristiga skulder   977 1 132  167 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  23 1 157 2 014  290 274 

Summa kortfristiga skulder   5 405 7 235  1 142 1 389 

Summa eget kapital och skulder   14 635 24 662  8 334 15 795 

        

Ställda säkerheter  24 26 500 26 500  10 500 10 500 

        

Ansvarsförbindelser  25 Inga Inga  4 719 5 008 
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   Koncernen  Moderbolaget 

Kassaflödesanalyser  Not 2012 2011  2012 2011 

        

Den löpande verksamheten        

Rörelseresultat före finansiella poster   -4 236 4 411  -3 206 -322 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, 

mm 

 26 

805 -13 310 

 

65 -1 395 

        

Erhållen ränta   7 62  3 57 

Erhållna utdelningar   - -  - 6 400 

Erlagd ränta   -112 -223  -1 -23 

Betald inkomstskatt   179 1 341  -128 1 694 

   -3 357 -7 719  -3 267 6 411 

        

Ökning/minskning varulager   478 -846  - 62 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   5 320 7 447  5 462 -405 

Ökning/minskning övriga kortfristiga 

rörelseskulder 

  

-2 018 -9 981 

 

-128 -12 336 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   423 -11 099  2 067 -6 268 

        

Investeringsverksamheten        

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -598 -1 314  -16 -173 

Sålda immateriella anläggningstillgångar   - 8 000  - 477 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -63 -48  - - 

Sålda materiella anläggningstillgångar   650 4 210  - 3 987 

Avyttring/amortering av övriga finansiella 

anläggningstillgångar 

  

- - 

 

- 20 

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar   497 -  497 -6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   486 10 848  481 4 305 

        

Finansieringsverksamheten        

Upptagna lån   - 3 225  6 - 

Amortering av skuld   -283 -5 140  - -1 698 

Utbetalt koncernbidrag   - -  - -2 000 

Utbetald utdelning   -4 017 -7 174  -4 017 -7 174 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -4 300 -9 089  -4 011 -10 872 

        

Årets kassaflöde   -3 391 -9 340  -1 463 -12 835 

Likvida medel vid årets början   5 976 15 316  1 936 14 771 

Likvida medel vid årets slut   2 585 5 976  473 1 936 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, 

förutom BFNAR2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). 

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

 

Koncernredovisning 

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 

rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 

 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid 

förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I 

koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 

förvärvet. 

 

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. 

Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för 

avyttringen. 

 

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 

 

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 

nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats 

efter förvärvet. 

 

Utländska valutor 

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

 

Intäkter 

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern 

försäljning. 

 

Inkomstskatter 

Moderbolaget 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar 

avseende tidigare års aktuella skatt. 

 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 

skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 

 

I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna 

skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. 
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Koncernen 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 

avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och 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 beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen 

uppkommit genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. 

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 

 

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 forsknings- och utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 3 år. 

 

Licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs av över dess 

avtalsreglerade nyttjandetid. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 3-10 år. Den tillgång som skrivs av över en 

längre period än 5 år avser förvärv av en domän. 

 

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 

 

Nedskrivningar 

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av 

dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det 

redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.  
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I de fall goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, 

fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade 

värden.  

 

För immateriella tillgångar med en nyttjandetid som överstiger 20 år eller som ännu inte är färdiga att användas 

sker en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på 

värdenedgång föreligger eller ej.  

 

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid 

nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar 

tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala 

avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. 

 

Leasingavtal 

Leasingavtal som innebär att koncernen, 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 koncernbalansräkningen. 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. 

 

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om det är finansiella eller operationella, som hyresavtal 

(operationella leasingavtal). Leasingavgiften 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 det lägsta av 97% av anskaffningsvärdet 

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

 

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. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Nettoomsättningen fördelar sig på 

verksamhetsgrenar enligt följande:   

 

  

      

Foto/Bild - 2 068  - - 

Guld, Silver och Presentartiklar 26 304 22 424  - - 

Övrigt - -  - 252 

Summa 26 304 24 492  0 252 

Nettooomsättningen fördelar sig på 

geografiska marknader enligt följande:   

 

  

      

Sverige 26 304 24 113  - 252 

Norge - 373  - - 

Storbritannien - 6  - - 

Summa 26 304 24 492  0 252 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Vinst vid avyttring av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar 550 13 564 

 

- 1 935 

Övriga poster 173 640  93 354 

Summa 723 14 204  93 2 289 

Not 4 Ersättning till revisorerna 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

PwC      

Revisionsuppdraget 106 -  - - 

Skatterådgivning 27 7  - - 

Övriga tjänster 125 157  - 21 

Summa 258 164  0 21 

      

Baker Tilly Sydost AB      

Revisionsuppdraget 16 200  16 200 

Summa 16 200  16 200 
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Not 5 Operationella leasingkostnader 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 26 39  26 39 

 
Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Medelantalet anställda      

Kvinnor 9 12  1 4 

Män 2 3  1 2 

Totalt 11 15  2 6 

      

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader   

 

  

Löner och ersättningar till styrelsen och 

verkställande direktören 1 420 1 355 

 

1 420 43 

Löner och ersättningar till övriga anställda 2 680 4 206  235 - 

 4 100 5 561  1 655 43 

      

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 324 1 706  472 - 

Pensionskostnader för styrelsen och 

verkställande direktören 199 130 

 

199 - 

Pensionskostnader för övriga anställda 189 148  42 - 

Totalt 5 812 7 545  2 368 43 

      

Styrelseledamöter och ledande 

befattningshavare   

 

  

Antal styrelseledamöter på balansdagen      

      

Kvinnor 1 1  1 - 

Män 3 3  3 3 

Totalt 4 4  4 3 

      

Antal verkställande direktörer och andra 

ledande befattningshavare   

 

  

      

Kvinnor - 1  - 1 

Män 1 -  1 - 

Totalt 1 1  1 1 

 

Några avtal om avgångsvederlag förekommer inte. 
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Not 7 Övriga rörelsekostnader 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Förlust avyttring immateriella och materiella 

anläggningstillgångar 10 - 

 

10 - 

Summa 10 0  10 0 

Not 8 Omställningskostnader 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Personalkostnader - 590  - 416 

Konsultkostnader - 102  - 102 

Advokatkostnader - 400  - 400 

Kundförluster - 450  - 450 

Av- och nedskrivningar - 120  - 120 

Övriga omställningskostnader - 78  - 78 

Summa 0 1 740  0 1 566 

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Utdelningar - -  - 6 400 

Summa 0 0  0 6 400 

Not 10 Bokslutsdispositioner 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Förändring av periodiseringsfond - -  870 -870 

Summa 0 0  870 -870 

Not 11 Skatt på årets resultat 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Aktuell skatt för året - -706  - -689 

Uppskjuten skatt 1 272 -210  - - 

Skatteeffekt koncernbidrag - -  - -526 

Summa 1 272 -916  0 -1 215 
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Not 12 Uppskjuten skatt 
 Koncernen 

 2012 2011 

   

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i 

resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på 

verksamheten utgörs av 
  

   

uppskjuten skatt på obeskattade reserver - 229 

uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag som är avdragsgill kommande år 

-934 - 

uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässigt ej avdragsgilla avskrivningar  

på övervärde i  fastigheter 

490 599 

Summa -444 828 

Bolaget bedömer att den uppskjutna skatten med hänsyn till underskottsavdraget 

kommer att kunna nyttjas mot framtida vinster i koncernen.   

Not 13 Licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Ingående anskaffningsvärden 1 314 -  173 - 

Årets aktiverade utgifter, inköp 598 1 314  16 173 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 912 1 314 

 

189 173 

      

Ingående avskrivningar -84 -  -6 - 

Årets avskrivningar -468 -84  -65 -6 

Årets nedskrivningar -668     

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 220 -84  -71 -6 

      

Utgående restvärde enligt plan 692 1 230  118 167 
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Not 14 Byggnader och mark 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Ingående anskaffningsvärden 3 850 9 738  - 5 888 

Försäljningar och utrangeringar -100 -5 888  - -5 888 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 3 750 3 850 

 

0 0 

      

Ingående avskrivningar -253 -3 654  - -3 561 

Försäljningar och utrangeringar - 3 618  - 3 618 

Årets avskrivningar -141 -217  - -57 

Utgående ackumulerade avskrivningar -394 -253  0 0 

      

Utgående restvärde enligt plan 3 356 3 597  0 0 

      

Bokfört värde byggnader 3 130 3 271  - - 

Bokfört värde mark 226 326  - - 

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Ingående anskaffningsvärden 3 040 6 208  - 3 216 

Inköp 63 48  - - 

Försäljningar och utrangeringar - -3 216  - -3 216 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 3 103 3 040 

 

0 0 

      

Ingående avskrivningar -2 842 -5 755  - -2 969 

Försäljningar och utrangeringar - 2 975  - 2 975 

Årets avskrivningar -78 -62  - -6 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 920 -2 842  0 0 

      

Utgående restvärde enligt plan 183 198  0 0 
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Not 16 Andelar i dotterföretag 
Koncernen   Org nr Säte Kapitalandel (%) 

Diamondo International AB  556817-6415 Borås 100 

Hedbergs Guld & Silver AB  556258-5397 Borås 100 

    Göran Hedbergs Guldateljé AB 556136-0289 Borås 100 

 

Moderbolaget Kapital- 

andel % 

Rösträtts- 

andel % 

Antal aktier Bokfört värde 

12-12-31 

Bokfört värde 

11-12-31 

Diamondo International AB 100 100 50 000 50 50 

Nya Hedbergs Guld & Silver AB 100 100 20 000 4 112 4 112 

    Göran Hedbergs Guldateljé AB 100 100    

Summa    4 162 4 162 

  

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Ingående anskaffningsvärden - -  4 162 4 162 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 0  4 162 4 162 

      

Utgående redovisat värde 0 0  4 162 4 162 

Not 17 Transaktioner med närstående 
 2012 2011 

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.   

Försäljning (%) 0,0 100,0 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma princper för prissättning som vid 

transaktioner med externa parter. 

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

      

Förutbetalda service- och supportavtal 54 40  - - 

Förutbetalda marknadsföringskostnader 28 7  - - 

Förutbetald noteringskostnad 38 67  38 67 

Upplupna intäkter - 526  - 477 

Övriga poster 106 205  8 113 

Summa 226 845  44 657 
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Not 19 Checkräkningskredit 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

      

Beviljat belopp på checkräkningskredit 

uppgår till 2 000 2 000 

 

- - 

Not 20 Förändring av eget kapital 
Koncernen Aktie- 

kapital 

Bundna 

reserver 

Fria 

reserver 

och årets 

resultat 

Summa 

 eget 

 kapital 

Eget kapital vid årets ingång 1 435 661 11 765 13 861 

Utdelning enligt beslut av årsstämma - - -4 017 -4 017 

Förskjutningar mellan bundna och fria reserver - -641 641 - 

Avrundningseffekt - - -1 -1 

Årets resultat - - -3 068 -3 068 

Eget kapital vid årets utgång 1 435 20 5 320 6 775 

  

Moderbolaget Aktie- 

kapital 

Reserv- 

fond 

Över- 

kurs- 

fond 

Övrigt  

fritt eget 

 kapital 

Summa 

 eget 

 kapital 

Eget kapital vid årets ingång 1 435 20 9 509 2 553 13 517 

Utdelning enligt beslut av årsstämman - - -1 464 -2 553 -4 017 

Avrundningseffekt - - 1 - 1 

Årets resultat - - - -2 334 -2 334 

Eget kapital vid årets utgång 1 435 20 8 046 -2 334 7 167 

      

Aktiekapitalet består av 2 869 461 st aktier. 

Not 21 Obeskattade reserver 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

      

Periodiseringsfond - -  - 870 

Summa 0 0  0 870 
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Not 22 Upplåning 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

      

Räntebärande skulder      

      

Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut 2 430 2 719  - - 

Summa 2 430 2 719  0 0 

      

Kortfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut 289 289  - - 

Summa 289 289  0 0 

Summa räntebärande skulder 2 719 3 008  0 0 

      

Förfallotider      

Den del av långfristiga skulder som förfaller 

till betalning senare än fem år efter 

balansdagen   

 

  

Skulder till kreditinstitut 1 273 1 562  - - 

Summa 1 273 1 562  0 0 

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

      

Upplupna löner 98 378  - - 

Upplupna semesterlöner 409 618  75 - 

Upplupna sociala avgifter 415 583  185 14 

Övriga poster 235 435  30 260 

Summa 1 157 2 014  290 274 

 

   

 

  

Not 24 Ställda säkerheter 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

      

För egna avsättningar och skulder      

      

Avseende Skulder till kreditinstitut      

  Fastighetsinteckningar 5 000 5 000  - - 

  Företagsinteckningar 21 500 21 500  10 500 10 500 

Summa ställda säkerheter 26 500 26 500  10 500 10 500 
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Not 25 Ansvarsförbindelser 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31 2011-12-31 

      

Eventualförpliktelser      

      

Ansvarsförbindelse till förmån för övriga 

koncernföretag - - 

 

4 719 5 008 

Summa ansvarsförbindelser 0 0  4 719 5 008 

Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2012 2011  2012 2011 

      

Avskrivningar 1 355 476  65 69 

Realisationsvinst vid avyttring av 

anläggningstillgångar -550 -13 920 

 

- -1 464 

Övriga poster - 134  - - 

Summa 805 -13 310  65 -1 395 

 

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2013-05-15 för fastställelse. 
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-04-16. 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Online Brands Nordic AB 
(publ), org.nr 556211-8637  
 
Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Online Brands Nordic AB (publ) för år 
2012. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2012 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 
 
Övriga upplysningar 
Årsredovisningen för 2011 reviderades av en annan revisor som i 
sin revisionsberättelse daterad den 21 mars 2012 uttalade sig 
enligt standardutformningen om denna årsredovisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Online 
Brands Nordic AB (publ) för år 2012. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Göteborg den 16 april 2013 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Johan Palmgren 

Auktoriserad revisor 


