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Ökade försäljning och minskad 
kapitalbildning 
 
Sammanfattning helåret 2015 

 Satsning på ökade marknadsandelar under de tre första kvartalen följdes under fjärde kvartalet 

upp av strukturerade processer för stärkta marginaler. 

 Rörelseresultatet uppgick till -1 766kkr (-2 731kkr)  

 Ny vd tillträdde 27 augusti 

 Lagerbindningen minskade med 31% samtidigt som varumärkesportföljen stärktes med ett antal 

kvalificerade varumärken 

 Sträng kostnadskontroll och marknadsinvesteringar med största hänsyn till maximal avkastning 

präglar verksamheten. 

Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015 
Online Brands i korthet  

Koncernen Online Brands Nordic bildades under hösten 2010 och är ett av de ledande företagen inom e-handel 
med smycken, främst i guld och silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) 
org.nr 556211-8637 och det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Det helägda dotterbolaget 
Watchonwatch AB är under avveckling. Målsättningen med koncernens verksamhet är att ta positionen som 
marknadsledare av omnikanlaförsäljning för smycken i Skandinavien.  

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 

Innehåll  
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- Noter 17 
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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 

Bästa aktieägare! 

Online Brands har under 2015 framgångsrikt kunnat fortsätta satsningen mot att etablera sig som den ledande e-
handelsaktören inom smycken i Sverige. 

Det som präglat verksamheten under 2015 har varit; utveckling av e-handelsplattformen, utveckling av den 
digitala marknadsföringen, höjd kommersiell standard i den fysiska butiken samt genomgripande 
besparingsprogram. 

Med stort fokus på att utveckla försäljningen kan vi med tillfredsställelse konstatera att nettoförsäljningen ökade 
med 20,8%. Satsning på ökade marknadsandelar under de tre första kvartalen följdes under fjärde kvartalet upp 
av strukturerade processer för stärkta marginaler. Löpande under året har stora satsningar gjorts på att signifikant 
utöka erbjudandet mot kund i termer av antalet produkter och nya varumärken. Vi ser nu frukterna av detta arbete 
och har idag över 50 varumärken att erbjuda kunderna och närmare 8500 artiklar. Att samtidigt minska varulagret 
med 31,4% är något vi är mycket nöjda med. 

Den digitala marknadsföringen har löpande effektiviserats under året. Bearbetningen av befintliga kunder via 
nyhetsbrev har intensifierats i likhet med kommunikationen via sociala medier. Bolagets nära samarbete med den 
strategiska digitala marknadsföringsbyrån som inleddes redan 2014 har fallit mycket väl ut. En användarvänligare 
webshop har utvecklats och mer säljfrämjande funktioner har implementerats.  

Stort fokus på kostnadsbesparingar och kostnadseffektiva lösningar präglar bolagets dagliga verksamhet. I 
kombination med den ökade försäljningen ser vi att resultatet kraftigt förbättrats. 

Jag tillträdde mitt uppdrag som vd för bolaget på sensommaren. Arbetet överlag har kretsat kring lönsamhet, 
kostnadskontroll samt breddning av kunderbjudandet i form av fler starka varumärken. Jag ser idag ett bolag som 
är väl rustat att ta sig an en marknad där konsumentens köpbeteende förändras. E-handel i kombination med 
fysiska butiker är viktiga parametrar för att nå framgång i vår föränderliga värld. 

2015 har, precis som 2014, varit ett år fullt av prövningar, framgångar och förändringar. Jag vill tacka våra kunder, 
aktieägare, leverantörer, samarbetspartners och inte minst våra medarbetare för det gångna året och tillsammans 
med er blicka fram mot ett lyckosamt 2016. 

Bästa hälsningar, 

 

Mats Bergengren, 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 en riktig butik. Via Hedbergs Guld & Silver blev Dalsjöfors känt som ”guldets Ullared”. Bussresor från 
hela landet vallfärdade till Dalsjöfors och det krävdes dörrvakter för att hålla ordning på 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 
verksamheten i Dalsjöfors som nav bygga upp Sveriges största e-handelsbutik för smycken.  

Redan samma höst lanserades en helt ny webbshop, med Sveriges största utbud av smycken. Sedan dess har 
inriktningen varit att skapa ett modernt e-handelsbolag med goda tillväxtförutsättningar. Butiken i Dalsjöfors finns 
kvar och är ett populärt resmål för den som vill ”fynda” smycken i guld och silver m.m. 
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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. Stängningskurs 2015-
12-30 var 0,479 kr.  

Högsta kurs som noterades under året var 0,479 kr och lägsta kurs var 0,15 kr. Aktiekapitalet uppgår till 860 kkr 
fördelat på 17 216 766 aktier, med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie. Kvotvärdet uppgår till aktiekapitalet dividerat 
med antal aktier.  

Ägarstruktur enligt aktieboken den 31 december 2015 

 

Namn Summa innehav Innehav % 

Veganord Capital AB 2 081 326 12.1% 

N Fogelholm Oy 1 668 726 9.7% 

Regress Konsult AB 1 584 700 9.2% 

S-bolagen 1 502 200 8.7% 

BPS2 1 144 104 6.7% 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 110 530 6.5% 

Expassum AB 984 347 5.7% 

Rolf Lundström  880 398 5.1% 

SEB 717 292 4.2% 

Avanza 590 916 3.4% 

 

Tio största ägare 12 264 539 71.3% 

 

Total summa 17 216 766 100,00 

Aktiens utveckling under året 
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Utdelning 

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret.  
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Styrelsen 
 Jim Löfgren, född 1980 

Befattning: Styrelsens ordförande sedan 2014 

M.Sc. Management från London School of Economics & Political Science och HEC 

Paris.  

 

Tidigare ansvarig för e-handel och affärsutveckling för Ellos (2005-2008) och VD för La 

Redoute (2008-2010). Har verkat i USA sedan 2010 som Vice President & General 

Manager för OneStopPlus.com samt General Manager & Chief Merchandising Officer 

för CommerceHub. Är idag vice president Global Sales Klarna AB. Övriga 

styrelseuppdrag: Veganord Capital 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 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.  

 

 

Nicolas Fogelholm, född 1971 

Befattning: Ledamot sedan 2014 

 

Entreprenör som driver Tulos Helsinki, en av Nordens främsta 

sökmarknadsföringsbyråer för e-handel. Tidigare arbetat som Head of Publisher 

Services på Tradedoubler. Övriga styrelseuppdrag: N Fogelholm Oy, Clickable Oy 

Finnish Design Shop Oy och WordDive Oy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD – Mats Bergengren, född 1964 

Befattning: Vd sedan 2015 

 

Mats Bergengren, IHM Business School i Göteborg. Har lång erfarenhet av försäljning 

och inköp inom e-handel och detaljhandel bland annat från NetOnNet och Newell 

Rubbermaid. Mats Bergengren äger 1.700 aktier i Online Brands Nordic AB, dvs 0,0% 

Mats Bergengren deltar i teckningsoptionsprogram om 750 000 optioner, som mellan 

2016 – 2018 kan omvandlas till 750 000 aktier utöver befintligt antal 17 216 766. 
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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 gällande försäljning av smycken online i Skandinavien.   
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 Nettoförsäljningen ökade med 20,8% till 17 414 kkr (14 415 kkr) 

 Satsning på ökade marknadsandelar under de tre första kvartalen följdes under fjärde kvartalet upp av 

strukturerade processer för stärkta marginaler. 

 Effektivisering har gjort att bolagets övriga externa kostnader samt personalkostnader minskat till 7 452 

kkr (9 481 kkr) 

 Varumärkesportföljen har stärkts med ett antal starka varumärken. 

 Bolaget drivs med en stark kostnadskontroll och marknadsinvesteringar sker med största hänsyn till 

maximal avkastning. 

 Ny vd tillträdde i augusti. 

 Varulagret minskade med 31,4% till 2 107kkr (3 072kkr) 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 Bolaget tecknade en avsiktsförklaring 7 april om förvärv av 100% av aktier i Juvelerare Eric G Andersson 

AB i Västervik. Bolaget Juvelerare Eric G Anderssons AB driver en oberoende smyckesbutik i Västervik 

som omsatte 6.7 mkr under 2015 med ett resultat efter finansnetto om ca 1.5 mkr. I och med förvärvet 

tillförs bolaget ytterligare geografisk närvaro och ett antal starka varumärken. 

 Dotterbolagen Göran Hedbergs Guldateljé AB och Diamondo AB har avvecklats. 

 Beslut om Emission av konvertibelt förlagslån fattades 22 april 2016 villkorat av godkännande av den 

Extra Bolagsstämman 11 maj 2016. 

Investeringar 

Inga investeringar gjordes under året. 

 

Finansiella risker 

Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Då en mycket begränsad del av bolagets inköp sker utanför 
Sverige löper bolaget relativt begränsade risker vid finansiella transaktioner i olika valutor 
(transaktionsexponering). Den viktigaste valutan som Online Brands är exponerat mot är EUR 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. 
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Framtida utveckling 

Bolagets ansats är att snarast möjligt uppnå lönsamhet genom en kombination av omsättningstillväxt, strategiska 
förvärv och fortsatta insatser för att sänka den löpande kostnadsnivån. Fokuseringen är huvudsakligen på e-
handeln, utökat sortiment och kostnadskontroll. Det kan inte uteslutas att bolaget kommer att behöva mer kapital, 
t.ex. för att kunna genomföra strategiska förvärv och på så vis skapa ytterligare tillväxt. 

Vi ser en tydlig omnikanaltrend inom detalj- och e-handeln. Vår bedömning är att en stor del av tillväxten kommer 
att finnas i att kunna erbjuda kunden bägge köpkanalerna. Köpupplevelsen i butik är ett viktigt inslag i valet av 
smycke, men där orderläggning och jämförelse i större utsträckning kommer att ske på nätet. E-handeln kommer 
dock fortsatt att vara vår största butik, och vi är övertygade om att väl integrerade fysiska butiker kommer att driva 
e-handelstillväxt på ett oerhört starkt sätt, speciellt inom vår bransch. 

Bolaget arbetar aktivt med att öka försäljningen i butik och via e-handel genom att tillföra attraktiva varumärken 
med gynnsam marginalstruktur. Bolagets likviditet är under noggrann bevakning av styrelse och ledning i detta 
arbete.  

 

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. 
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Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

  

Koncernen 

tkr 2015 2014 2013 2012 2011 

Nettoomsättning, tkr 17 414 14 415 28 314 26 304 24 492 

Resultat efter finansiella poster, tkr   -1 867 -2 997 -7 140 -4 340 4 265 

Balansomslutning, tkr 6 550 9 011 12 418 14 635 24 662 

Antal anställda, st 6 6,5 12 11 15 

Soliditet, % 23 37 3 46 56 

 

Jämförbarheten mellan räkenskapsåret och tidigare år kan vara bristfällig eftersom omräkning inte skett av åren 

före 2013. 

 

Watchonwatch AB som förvärvats har räknats med i koncernens siffror från april 2013.  

 

tkr 2015 2014 2013 2012 2011 

Moderbolaget 

Nettoomsättning, tkr 1 049 1 477 1 842 0 252 

Resultat efter finansiella poster, tkr   -925 -99 -3 770 -3 204 6 112 

Balansomslutning, tkr 4 653 6 575 5 198 8 334 15 795 

Antal anställda, st 1 1,5 2 2 6 

Soliditet, % 44 45 65 85 90 

      

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 

 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   
Balanserade vinstmedel  2 091 199  
Årets förlust    -925 161  

 1 166 038  

   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att   
i ny räkning överförs 1 166 038  

 1 166 038  
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    Koncernen  Moderbolaget 

Resultaträkningar  Not 2015 2014  2015 2014 

        

  1      

Nettoomsättning  2 17 414 14 415  1 049 1 477 

Övriga rörelseintäkter  3   23 1 777  2 - 

   17 437 16 192  1 051 1 477 

        

Rörelsens kostnader        

Handelsvaror   -11 479 -9 113  - - 

Övriga externa kostnader  4, 5 -4 269 -5 341  -809 -1 528 

Personalkostnader  6 -3 183 -4 140  -1 059 -1 489 

Av- och nedskrivningar av 

materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

  

   -271 -328 

 

-33 -31 

Nedskrivningar av 

omsättningstillgångar utöver 

normala nedskrivningar 

 8 

 - 

 

- - 

Övriga rörelsekostnader  7        - -1  - - 

Summa rörelsens kostnader   -19 202 -18 923  -1 901 -3 048 

        

Rörelseresultat    -1 766 -2 731  -850 -1 571 

        

Resultat från finansiella poster        

Resultat från andelar i 

koncernföretag 

 8 

- - 

 

- -5 411 

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter 

  

         2 3 

 

- - 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

  

    -103 -269 

 

40 -99 

Summa resultat från finansiella 

poster 

  

    -101 -266 

 

40 -5 510 

        

Resultat efter finansiella poster    -1 867 -2 997  -810 -7 081 

        

Bokslutsdispositioner  9 - -  -115 - 

Skatt på årets resultat  10    - -672  - - 

Årets förlust   -1 867 -3 669  -925 -7 081 

  

 

Resultat per aktie vid periodens 

utgång 

  

-0,11 -0,21 

 

  

Antal aktier vid periodens utgång   17 216 766 17 216 766    

Genomsnittligt antal aktier   17 216 766 17 216 766    
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   Koncernen  Moderbolaget 

Balansräkningar  Not 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

        

Tillgångar  1      

        

Anläggningstillgångar        

        

Immateriella anläggningstillgångar        

Licenser, varumärken samt 

liknande rättigheter 

 11 

- 125 

 

- 33 

Goodwill  12 -     

   - 125  - 33 

        

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader och mark  13 2 781 2 852  - - 

Inventarier, verktyg och 

installationer 

 14 

35 111 

 

- - 

   2 816 2 963  0 0 

        

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i koncernföretag  15 - -  4 162 4 162 

Uppskjutna skattefordringar  16 500 500  - - 

   500 500  4 162 4 162 

Summa anläggningstillgångar   3 316 3 588  4 162 4 195 
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Omsättningstillgångar        

        

Varulager mm        

Färdiga varor och handelsvaror   2 107 3 071  - - 

Summa   2 107 3 071  0 0 

        

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar   65 66  - - 

Aktuella skattefordringar   232 309  56 133 

Fordringar hos koncernföretag  17 - -  317 1 050 

Övriga kortfristiga fordringar   100 379  46 - 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

 18 

84 180 

 

21 50 

   481 934  440 1 233 

        

Kortfristiga placeringar        

Kortfristiga placeringar   8 8  8 8 

        

Kassa och bank  19 637 1 410  43 1 139 

Summa omsättningstillgångar   3 233 5 423  491 1 147 

Summa tillgångar   6 550 9 011  4 653 6 575 
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Eget kapital och skulder  1      

        

Eget kapital  20      

        

        

Aktiekapital   860 8 608  860 8 608 

Övrigt tillskjutet kapital   7 529 7 529  20 20 

Annat eget kapital inkl. årets 

resultat 

  

-6 908 -12 789 

    

1 1 166 -5 656 

        

Summa eget kapital   1 481 3 348  2 046 2 972 

         

 

Långfristiga skulder 

 21 

  

 

  

Övriga skulder till kreditinstitut   1 924 2 213  - - 

Övriga långfristiga skulder   - -  - - 

Summa långfristiga skulder   1 924 2 213  0 0 

        

Kortfristiga skulder  21      

Skulder till kreditinstitut   289 289  - - 

Förskott från kunder   -   - - 

Leverantörsskulder   1 167 1 388  60 283 

Skuld till koncernföretag   - -  2 429 2 394 

Checkräkningskredit  19 563 -  -  - 

Övriga kortfristiga skulder   471 631  48 554 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 

 22 

628 1 141 

 

70 372 

Summa kortfristiga skulder   3 118 3 449  2 607 3 603 

Summa eget kapital och skulder   6 550 9 011  4 653 6 575 

        

        

Ställda säkerheter  23 27 500 27 500  10 500 10 500 

        

Ansvarsförbindelser  24 Inga Inga  4 213 4 502 
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   Koncernen  Moderbolaget 

Kassaflödesanalyser  Not 2015 2014  2015 2014 

        

Den löpande verksamheten        

Rörelseresultat före finansiella 

poster 

  

-1 766 -2 731 

 

-850 -6 982 

Justering för poster som inte ingår 

i kassaflödet, mm 

 25 

299 -1 351 

 

33 31 

        

Erhållen ränta   2 3  - - 

Erlagd ränta   -103 -269  40 -99 

Betald inkomstskatt   77 -68  -  -72 

   -1 491 -4 416  -777 -7 122 

        

Ökning/minskning varulager   964 1 655   - 

Ökning/minskning övriga 

kortfristiga fordringar 

  

375 1 183 

 

702 -300 

Ökning/minskning övriga 

kortfristiga rörelseskulder 

  

-332 -4 107 

 

-996 1 826 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

  

1 007 -5 685 

 

-1 071 -5 596 

        

 

Investeringsverksamheten        

Investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar 

  

- - 

 

- - 

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar 

  

- - 

 

- - 

Sålda materiella 

anläggningstillgångar 

  

- - 

 

- - 

Investeringar i dotterbolag   - -  - - 

Ökning/minskning av kortfristiga 

placeringar 

  

- - 

 

- - 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 

  

0 0 

 

0 0 
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Finansieringsverksamheten        

Nyemission   - 6 657  - 6 657 

Upptagna lån    -   - 

Amortering av skuld   -289 -610  -25 -25 

Utbetald utdelning   - -  - - 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

  

-289 6 047 

 

-25 6 632 

        

Årets kassaflöde   -773 362  -1 096 1 036 

Likvida medel vid årets början   1 410 1 048  1 139 103 

Likvida medel vid årets slut   637 1 410  43 1 139 
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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 (K3-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. 

Koncernen 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 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. 
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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. 

Licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

Utgifter för förvärvade 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 tid 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. 

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. 

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. 
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Varulager 

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta 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. 

Väsentliga uppskattningar och bedömningar 

Det finns ett antal områden där bolagets ledning gör uppskattningar och bedömningar som har en väsentlig 
påverkan på värderingen av tillgångarna. Nedan redogörs för de områden där uppskattningar och bedömningar 
har en väsentlig effekt. I den mån prognoser inte skulle infrias eller att utfallet blir bättre än prognoser så kan 
värdena komma att skrivas ned i kommande perioder alternativt att nedskrivningar kan komma att återföras.  
 
Uppskjuten skatt 

Redovisad tillgång avseende uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag har redovisats då bolaget bedöms 
kunna utnyttja underskottsavdraget under en överskådlig framtid utifrån de prognoser och antaganden styrelsen 
arbetar utifrån.  
 
Goodwilll 

Bolaget har valt att skriva ned den goodwill som uppstod vid förvärvet av Watchonwatch AB utifrån ledningens 
prognoser och planer.  
 
Aktier i dotterbolag 

Bolaget har vid värdering av dotterbolagsaktier kommit fram till att aktierna i Watchonwatch AB skrivs ned till noll 
kronor men att övriga dotterbolagsaktiers värden kvarstår då de bedöms rimliga med hänsyn till bolagets 
prognoser.  
 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska 
marknader 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Nettoomsättningen fördelar sig på 

verksamhetsgrenar enligt följande:   

 

  

      

Guld, Silver och Presentartiklar 17 414 13 915  - - 

Exklusiva klockor - 500  - - 

Management Fee (koncerninternt)  -  1 049 1 477 

Summa 17 414 14 415  1 048 1 477 

Nettoomsättningen fördelar sig på 

geografiska marknader enligt följande:   

 

  

      

Sverige 17 414 14 415  1 049 1 477 

Summa 17 414 14 415  1 049 1 477 
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Not 3 Övriga rörelseintäkter  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Vinst vid avyttring av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar - - 

 

- - 

Ackordsvinster - 1 678  - - 

Övriga poster 23 99  - - 

Summa 23 1 777  0 0 

  

Not 4 Ersättning ti l l revisorerna 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

PwC             

Revisionsuppdraget 457 423  457 423 

Skatterådgivning - 20  - 20 

Övriga tjänster - 218  - 218 

Summa 457 661  457 661 

      

  

Not 5 Operationella leasingkostnader  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 42 59  32 53 

  

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Medelantalet anställda      

Kvinnor 5 5  - - 

Män 1 1,5  1 1,5 

Totalt 6 6,5  1 1,5 
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 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader   

 

  

Löner och ersättningar till styrelsen och 

verkställande direktören 755 950 

 

755 950 

Löner och ersättningar till övriga anställda 1 548 2 233  - 265 

 2 303 3 085  755 1 117 

      

Sociala avgifter enligt lag och avtal 683 1 039  209 415 

Pensionskostnader för styrelsen och 

verkställande direktören 166 45 

 

166 45 

Pensionskostnader för övriga anställda 94 88  - - 

Totalt 3 246 4 257  1 130 1 577 

      

Styrelseledamöter och ledande 

befattningshavare   

 

  

Antal styrelseledamöter på balansdagen      

      

Kvinnor - - -  - 

Män 4 4 4  4 

Totalt 4 4 4  4 

      

Antal verkställande direktörer och andra 

ledande befattningshavare   

 

  

      

Män 1 1 1  1 

Totalt 1 1  1 1 

Några avtal om avgångsvederlag 

förekommer inte.   

 

  

  

 

Ersättningar till ledande 

Befattningshavare   

 

  

 

Staffan Settergren 587 786  587 786 

Michael Koch - 66  - 66 

Göran Nordlund - 59  - 59 

Johan Kjell - 39  - 39 

Mats Bergengren 168 -  168 - 

Totalt 755 950  755 950 
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Not 7 Övriga rörelsekostnader 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Valutakursförluster - -  - - 

Förlust avyttring och utrangering 

immateriella och materiella 

anläggningstillgångar - - 

 

- - 

Övrigt - 1  - - 

 

Summa 0 1 

 

0 0 

 

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag  

 
Koncernen 

 
Moderbolaget 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

      Nedskrivningar av andelar i 
koncernföretag      - - 

 
- -5 503 

Nedskrivning av fordringar i  
     koncernföretag - - 

 
- -8 

Återföring av nedskrivningar - - 
 

- 100 

      Summa 0 0 
 

0 -5 411 

  

Not 9 Bokslutsdisposit ioner 

 
Koncernen 

 
Moderbolaget 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

Koncernbidrag     - - 
 

-115 - 

 
     Summa 0 0 

 
-115 0 
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Not 10 Skatt på årets resultat  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Uppskjuten skatt 0 -672  - - 

Nedskrivning uppskjuten skattefordran - -  - - 

Summa 0 -672  0 0 

Se not 16 för mer information 

 

Not 11 Licenser, varumärken samt liknande rättigheter  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Ingående anskaffningsvärden 1 820 1 820  189 189 

Årets aktiverade utgifter, inköp - -  - - 

Försäljningar och utrangeringar - -  - - 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 820 1 820 

 

189 189 

      

Ingående avskrivningar -1 695 -1 520  -156 -125 

Försäljningar och utrangeringar - -  - - 

Årets avskrivningar -125 -175  -33 -31 

Årets nedskrivningar - -  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 820 -1 695  -189 -156 

      

Utgående restvärde enligt plan 0 125  0 33 
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Not 12 Goodwill 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Genom förvärv från dotterföretag 1 335 1 335  - - 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 335 1 335 

 

0 0 

      

Ingående ack. Avskrivningar - -    

Årets avskrivningar - -  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 335 1 335  0 0 

      

      

Årets nedskrivningar - -  - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 335 -1 335  0 0 

Utgående restvärde enligt plan 0 0  0 0 

 

Not 13 Byggnader och mark 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Ingående anskaffningsvärden 3 450 3 450  - - 

Försäljningar och utrangeringar - -  - - 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 3 450 3 450 

 

0 0 

      

Ingående avskrivningar -598 -527  - - 

Årets avskrivningar -71 -71  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -669 -598  0 0 

      

Utgående restvärde enligt plan 2 781 2 852  0 0 

      

Bokfört värde byggnader 2 655 2 726  - - 

Bokfört värde mark 126 126  - - 
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Not 14 Inventarier, verktyg och installationer  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Ingående anskaffningsvärden 3 272 3 272  - - 

Inköp - -  - - 

Försäljningar och utrangeringar - -  - - 

Genom förvärv av dotterföretag - -  - - 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 3 272 3 272 

 

0 0 

      

Ingående avskrivningar -3 161 -3 080  - - 

Årets avskrivningar -76 -81  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 237 -3 161  0 0 

      

Utgående restvärde enligt plan 35 111  0 0 

  

Not 15 Andelar i dotterföretag 

Koncernen Org nr Säte Kapital- 
   andel (%) 
Watchonwatch AB 556723-1708 Stockholm 100 
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 

15-12-31 

Bokfört värde 

14-12-31 

WatchOnWatch AB 100 100 7 649 - - 

Diamondo International AB 100 100 50 000 50 50 

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 

 2015 2014  2015 2014 

      

Ingående anskaffningsvärden - -  4 162 4 162 

Inköp av andelar -  -  - 420 

Nedskrivning - -  - -420 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 0  4 162 4 162 

      

Utgående redovisat värde 0 0  4 162 4 162 
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Not 16 Uppskjuten skatt  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

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 skattefordran på 
underskottsavdrag som är avdragsgill 
kommande år 500 500 

 

- - 

Summa 500 500  0 0 

Tillgång avseende uppskjuten skatt är hänförlig till underskottsavdrag och den har redovisats då bolaget bedöms 
kunna utnyttja underskottsavdraget under en överskådlig framtid utifrån de prognoser och antaganden styrelsen 
arbetar utifrån. I den mån de prognoserna inte skulle infrias så kan tillgången komma att behöva skrivas ned i 
kommande perioder.  

 

Not 17 Transaktioner med närstående 

Moderbolaget 2015 2014 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 

Försäljning, (%) 100,0 100,0 

   

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid 
transaktioner med externa parter. 

 

 

 

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

      

Övriga poster 84 180  21 50 

Summa 84 180  21 50 
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Not 19 Checkräkningskredit  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

      

Beviljat belopp på checkräkningskredit 

uppgår till 2 000 2 000 

 

- - 

  

Not 20 Förändring av eget kapital  

Koncernen Aktie- 

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl. 

årets 

resultat 

Summa 

 eget 

 kapital 

Eget kapital vid årets ingång 8 608 7 529 -12 762 3 375 

Minskning aktiekapital enl. beslut på extra bolagsstämma -7 748 - 7 748 0 

Årets resultat - - -1 867 -1 867 

Eget kapital vid årets utgång 860 7 529 -6 881 1 508 

  

Moderbolaget Aktie- 

kapital 

Reserv- 

fond 

Över- 

kurs- 

fond 

Övrigt  

fritt eget 

 kapital 

Summa 

 eget 

 kapital 

Eget kapital vid årets ingång 8 608 20 1 425 -7 081 2 972 

Vinstdisp föreg. år - - -7 081 7 081 0 

Minskning aktiekapital enl. beslut på extra 

bolagsstämma -7 748 - - 7 748 0 

Årets resultat - - - -925 -925 

Eget kapital vid årets utgång 860 20 -5 657 6 823 2 046 

      

Aktiekapitalet består av 17 216 766 st aktier. 

  

Not 21 Upplåning 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

      

Räntebärande skulder      

      

Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut 1 924 2 213  - - 

Summa 1 924 2 213  0 0 
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 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

      

Kortfristiga skulder 

Checkräkningskredit 563 - 

 

  

Skulder till kreditinstitut 289 289  - - 

Summa 852 289  0 0 

Summa räntebärande skulder 2 776 2 502  0 0 

      

Förfallotider      

Den del av långfristiga skulder som förfaller 

till betalning senare än fem år efter 

balansdagen   

 

  

Skulder till kreditinstitut 767 272  - - 

Summa 767 272  0 0 

  

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

      

Upplupna löner 52 -  - - 

Upplupna semesterlöner 194 264  13 95 

Upplupna sociala avgifter 157 254  57 132 

Övriga poster 225 623  - 145 

Summa 628 1 141  70 372 

  

Not 23 Ställda säkerheter  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

      

För egna avsättningar och skulder      

      

Avseende Skulder till kreditinstitut      

  Fastighetsinteckningar 5 000 5 000  - - 

  Företagsinteckningar 22 500 22 500  10 500 10 500 

Summa ställda säkerheter 27 500 27 500  10 500 10 500 
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Not 24 Ansvarsförbindelser  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31 

      

Eventualförpliktelser      

      

Ansvarsförbindelse till förmån för övriga 

koncernföretag - - 

 

4 213 4 502 

Summa ansvarsförbindelser 0 0  4 213 4 502 

  

Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015 2014  2015 2014 

      

Avskrivningar 271 327  33 31 

Realisationsvinst avyttring av 

anläggningstillgångar  - 

 

 - 

Förlust nedskrivning/utrangeringar av 

anläggningstillgångar  - 

 

 - 

Ackordsuppgörelse - -1 678   - 

Nedskrivning goodwill     - 

Övriga poster 28   - - 

Summa 299 -1 351  33 31 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-19 för fastställelse. 

 

 

Dalsjöfors 2016-05-04 

 

 

 

Mats Bergengren Jim Löfgren 
Verkställande direktör Styrelseordförande 

 

 

 

Nicolas Fogelholm Michael Koch 

  

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse, som avviker från standardutformningen, har lämnats 2016-05-04. 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

Johan Palmgren  
Auktoriserad revisor 

 

 

 

      

  



 

   

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 
2015.  

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 Online Brands Nordic AB (publ)s och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 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. 

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 2015. 

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. 

Anmärkning 

Utan att det påverkat våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att 
moms och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalts i rätt tid. 
Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget. 

 

Göteborg den 4 maj 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Johan Palmgren  
Auktoriserad revisor  

 

 
 

 


