


Mycket har hänt inom restaurangvärlden 
jämfört med för 10-15 år sedan. Idag finns 
många fler duktiga aktörer på marknaden 
och konkurrensen är hårdare. För att lyckas i 
branschen gäller det att förnya sig, följa trender 
och ständigt ”vara på tårna”. Våra restauranger 
har en stark position i Borås – en position vi har 
ambitionen att utveckla ännu mer.

För att effektivisera vår organisation har vi under 
året delat in verksamheten i olika delar. Vi har 
också förstärkt vårt arbetsteam med flera nya 
medarbetare i olika nyckelroller för att möta nya 
utmaningar i vårt expanderande bolag. 

Våra kökschefer brinner för ett äkta 
mathantverk och att arbeta med de bästa 
råvarorna. Vi har under året förnyat menyerna 
på Viskan-caféerna och Vinbaren med ett 
positivt gensvar från gästerna. Kvalitet är 
alltid i fokus för oss och vi jobbar mycket med 
säsongsråvaror – ekologiskt och närproducerat 
i så stor utsträckning som möjligt. I takt med 
att priset på ekologiska råvaror sjunkit de 
senaste åren ökar våra förutsättningar att vara 
lönsamma.

Caféerna i centrum och Knalleland samt 
Vinbaren har tidigare genomgått omfattande 
renovering för att optimera trivseln för 
gästerna. Under 2017 har också Viskan i 
Knalleporten renoverats. För att ytterligare 
förstärka caféts hälsoprofil erbjuds nu förutom 
dagens lunch och en fast meny också smoothie- 
och salladsbar. Besöksprognosen för månaderna 
efter nyöppningen är positiv, fler än tidigare 
hittar hit.

Sammantaget är jag väldigt stolt över vad vi 
alla tillsammans åstadkommit 2017. Vi har 
gjort mycket investeringar men ändå lyckats 
balansera upp resultatet till en rekordnivå. 

Mycket roligt är också att Viskan Vinbar tagit 
plats i årets White Guide. Det är ett kvitto 
på att det vi gör är riktigt bra. Jag har mina 
medarbetare att tacka för utmärkelsen – de gör 
alla ett enormt jobb.

2018 kommer vi precis som tidigare att fokusera 
på högklassig mat, upplevelser och trivsel. 
Vi kommer att göra en nysatsning på vårt 
eget ekologiska kaffe under nytt varumärke, 
Selected by R. Vi börjar nu också samordna all 
vår verksamhet under ett och samma namn – 
Viskan Group - för att kunna koordinera och 
effektivisera arbetet i de olika verksamheterna. 
Som ett led i det arbetet tar vi fram en ny 
webbplats under våren 2018. 

Inte minst ser vi även fram emot att under 
våren öppna Balthazar i Pallashuset mitt i 
Borås med restaurang, boulebar, café, deli och 
eventverksamhet. Vi utlovar boråsarna ett 
koncept där köket får en internationell prägel 
och råvarorna absolut toppklass. Jag ser fram 
emot ett spännande 2018. � n

2017 har varit det bästa året resultatmässigt någonsin för Viskan Group. Våra 
Viskan-caféer och Vinbaren står fortsatt starka som självklara alternativ bland 
boråsare som vill äta och umgås. Vi planerar också för nya satsningar och koncept, 
bland annat för vår nya restaurang i Borås som slår upp portarna våren 2018. 

Milad Ramezankhani
Verkställande direktör

REKORDÅR MED NYA 
ETABLERINGAR I SIKTE 
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BERÄTTA LITE OM ERT NYA RESTAURANGPROJEKT I BORÅS.
- Våren 2018 öppnar vi Balthazar i Pallashuset med 
restaurang, café, deli och boulebar. Det blir ett helt 
nytt koncept i Borås och vi kommer även att driva 
eventverksamhet för företag i lokalerna. Läget är 
fantastiskt och från boulebaren har du panoramavy 
över Viskan och Stadsparken. Ytan är på cirka 500 kvm 
med plats för 160-170 gäster invändigt och utvändigt 
för ytterligare ett hundratal personer. Vi kommer att 
erbjuda menyer av högsta klass men till rimliga priser. 
Det ska vara en plats för alla att känna sig hemma på.  

VILKEN TYP AV MENYER KOMMER ATT SERVERAS? 
– Köket får en internationell prägel med det bästa från 
varje kontinent och råvarorna absolut toppklass. På 
uteserveringen kommer boråsarna att kunna äta och 
dricka gott eller bara ta en kopp kaffe. 

VAD HAR NI FÖR PLANER I ÖVRIGT NÄR DET GÄLLER ETABLERING 
AV NYA RESTAURANGER? 
– På sikt har vi planer på att vidga vyerna och etablera 
verksamheter också utanför Borås. Nästa steg kan bli 
öppnande av verksamhet i någon annan svensk stad 
- eller kanske utomlands. Vi vill ständigt utveckla oss 
inom branschen, följa med trender och är alltid öppna 
för nya möjligheter. 

VARFÖR VÄLJER SÅ MÅNGA GÄSTER SYSKONEN ANDERSSONS 
RESTAURANG?
– Vi använder bara bra råvaror och lagar all mat från 
grunden - inga halvfabrikat. Allt bröd är hembakat 
och vi använder alltid färsk fisk. Vi har utökat produk-
tion av mat utan allergener så att alla maträtter har 
allergifritt alternativ. Vårt varumärke står för god och 
vällagad husmanskost, serviceminded, personal, hög 
kvalitet och familjär stämning. Ett plus för gästerna är 
också de många parkeringsmöjligheterna, det är lätt 
att ta sig till oss. 

VILKA VAR ERA FOKUSOMRÅDEN UNDER 2017?
– Vi har arbetat hårt på att förbättra rutiner och 
kontroller för att alltid kunna leverera i tid och med 
hög kvalitet. Vi har också sänkt våra råvarukostnader, 
bland annat genom att investera i en kvarn där vi 
själva maler alla köttråvaror. På grund av att vi har en 
bra omsättning och stabila intäkter kan vi göra bättre 
affärer och vara mer selektiva.

BERÄTTA LITE OM ERA FRAMTIDA SATSNINGAR OCH MÅL.
– Inför 2018 har vi budgeterat en prishöjning på cirka 
3 procent och en ökning av antalet lunchgäster som 
äter på plats hos oss. Vi fokuserar på besökande gäster 
och försöker minimera beställningar som är sämre in-
täktsmässigt. Vi vill arbeta ännu smartare med sänkta 
råvarukostnader, riktad marknadsföring som ger fler 
kunder framför allt efter klockan 13 för att fylla res-
taurangen under hela tiden vi har öppet.

 

INTERNATIONELLT KÖK MED DET 
BÄSTA FRÅN VARJE KONTINENT
NIMA RAMEZANKHANI, CHEF NYETABLERINGAR, VISKAN GROUP

HEMLAGAD HUSMANSKOST  
– ETT VINNANDE KONCEPT
INGRID GUSTAVSSON, RESTAURANGCHEF, SYSKONEN ANDERSSONS RESTAURANG
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HUR VILL DU UTVECKLA ERA BEFINTLIGA RESTAURANGER? 
– Vårt mål är att fortsätta vara den mötesplats bor-
åsarna helst väljer. Därför gäller det att vara lyhörd 
för önskemål och öppen för trender. Att alltid vilja 
göra vårt bästa och helst lite till. Det är en ständigt 
pågående process och det gäller att aldrig stå still, att 
hela tiden vilja utveckla sig. Man måste älska det man 
gör och det gör vi. 

HUR TÄNKER NI KRING MENYERNA? 
– Vi satsar på kvalitativ mat och dryck och vi utveck-
lar ständigt våra menyer. Hos oss ska du vara säker 
på att du får riktigt bra mat och om du beställer en 
favoriträtt en gång ska det vara samma smakupplevel-
se nästa gång du beställer. Vi vill också överraska. Vi 
inspireras av olika intryck vi får både i Sverige och på 
resor utomlands. Det präglar maten vi serverar. 

NI HAR ANSTÄLLT FLERA NYA MEDARBETARE 2017 OCH HAR 
YTTERLIGARE REKRYTERINGAR PÅ GÅNG 2018. VAD KRÄVS FÖR ATT 
PASSA IN OCH TRIVAS HOS VISKAN GROUP? 
– Vi söker alltid yrkesstolta människor som har driv,  
engagemang och vill växa tillsammans med oss.  
Gemensamt för alla som jobbar hos oss är självklart 
även en passion för mat, dryck och service.

VARJE BESÖK SKA VARA EN  
UPPLEVELSE FÖR GÄSTERNA
MILAD RAMEZANKHANI, VD OCH ANSVARIG FÖR DRIFT OCH PERSONAL, VISKAN GROUP

Ja, det är
boråsarna värda!

Tror ni vi får pris  

för ”Din bästa sida”  

i år igen?

Bättre att bli  
Sveriges bästa café! 

Eller vad säger  
du Nima?

Annonsen för Café Viskan vann tredjepris  
i klassen Varumärke i Din bästa sida 2017.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2017 2016 2015 2014 2013

Koncernen

Nettoomsättning tkr 48 337 47 006 44 647 44 629 37 680

Resultat efter finansiella poster tkr 2 917 758 975 -405 621

Balansomslutning tkr 13 066 10 698 10 983 9 417 10 417

Soliditet % 37,8 25,1 21,2 17 22

Moderbolaget

Nettoomsättning tkr 41 038 37 373 35 547 36 336 30 345

Resultat efter finansiella poster tkr 3 238 395 466 -373 1 441

Balansomslutning tkr 12 925 8 965 8 534 7 419 7 746

Soliditet % 34,7 32,8 26,3 25,6 34,3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Viskans Mat & Dryck AB, organi-
sationsnummer 556728-8849, får härmed avge redovisning över företagets 
och koncernens verksamhet för räkenskapsåret 2017. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 
avser föregående år.

VERKSAMHET
Viskan bedriver café och restaurangverksamhet under två varumärken  
- Café Viskan, Vinbaren. Bolaget har sitt säte i Borås.

Bolaget är dotterbolag till Uddetorp Holding AB som äger 50,9% av kapitalet. 
Resterande del av kapitalet ägs av Milad Ramezankhani 16,7%, Nima Rame-
zankhani 16,7% och Soroush Ramezankhani 15,7%.

HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
2017 har varit det bästa året resultatmässigt någonsin för Viskan Group. 
Viskan-caféerna och Vinbaren står fortsatt starka som självklara alternativ 
bland boråsare som vill äta och umgås. Cafét i Knalleporten har renove-
rats för ökad trivsel och tillgänglighet och flera nya medarbetare i olika 
nyckelroller har rekryterats för att möta utmaningar i den expanderande 
verksamheten. 

Syskonen Anderssons Restaurant utvecklas positivt och har en bra lönsam-
het.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgår till 48,4 mkr (47 mkr) vilket är en ökning 
med 3% och ligger i linje med förväntningarna. Resultatet efter finansiella 
poster för koncernen har ökat till 2,9 mkr (0,8mkr) vilket till största delen 
beror på bättre planering och kostnadsefektiva besparingar i de olika 
caféerna/restaurangerna.

En ändrad redovisningsprincip i moderbolaget avseende finansiella 
leasingavtal, se not 1, har gjort att posten Övriga externa kostnader har 
minskat samt att posten Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
och Räntekostnader har ökat. Effekten av denna ändring på Resultatet efter 
finansiella poster är marginell så resultaten i det avseendet är jämförbara 
mellan åren.

FRAMTIDA UTVECKLING
Under juni 2018 öppnas en ny restaurang med internationellt koncept i  
Pallashuset mitt i Borås, med uteservering mot Viskan. På andra  
våningsplanet byggs en boulebar i anslutning till restaurangen.

I mars 2018 såldes dotterbolaget Syskonen Anderssons Restaurant AB.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående 
medel:

Balanserade resultat 2 281

Årets resultat 2 098

Tkr 4 379

Disponeras enligt följande:

till aktieägarna utdelas 2 500 kr per aktie, totalt 2 500

I ny räkning överförs 1 879

Tkr 4 379

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen föreslår utdelning till aktieägarna med 2 500 000 kronor. Som 
framgår av balansräkningen finns full täckning för det bundna egna kapitlet 
vid räkenskapsårets utgång även efter lämnad utdelning till aktieägarna. 
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de 
investeringar, de försäljningar och den utveckling som planeras.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

RESULTATRÄKNING KONCERNEN
Not 2017 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 48 337 47 006

Övriga rörelseintäkter 142 422

Summa rörelseintäkter 48 479 47 428

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -15 318 -15 714

Handelsvaror - -470

Övriga externa kostnader 5, 6 -10 033 -10 604

Personalkostnader 7 -18 829 -18 047

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 336 -1 917

Övriga rörelsekostnader - -208

Summa rörelsekostnader -45 516 -46 960

Rörelseresultat 2 963 468

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - 375

Ränteintäkter 1 9

Räntekostnader -46 -95

Summa finansiella poster -45 289

Resultat efter finansiella poster 2 918 757

Skatt på årets resultat 8 -551 -16

Uppskjuten skatt 8 -134 -91

Årets resultat 2 233 650

Koncernen
Aktie- 

kapital
Fria reserver och  

årets resultat
Summa 

eget kapital

Eget kapital 2 017-01-01 100 2 590 2 690

Övriga justeringar 0 11 11

Årets resultat 0 2 233 2 233

Eget kapital 2 017-12-31 100 4 834 4 934

Moderbolaget Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 2 017-01-01 100 2 060 2 160

Aktivering leasinginventarier 0 221 221

Årets resultat 0 2 098 2 098

Eget kapital 2 017-12-31 100 4 379 4 379

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1 770 tkr (1 770 tkr).
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BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING KONCERNEN, FORTS.
Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 - 59

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 3 082 4 575

Leasinginventerier 11 944 -

Summa anläggningstillgångar 4 026 4 634

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 421 406

Färdiga varor och handelsvaror 909 629

1 330 1 035

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 462 916

Fordringar hos koncernföretag 166 261

Aktuella skattefordringar - 135

Övriga kortfristiga fordringar 506 361

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 143 374

1 277 2 047

Kassa och bank

Kassa och bank 12 6 433 2 982

Summa omsättningstillgångar 9 040 6 064

SUMMA TILLGÅNGAR 13 066 10 698

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 100 100

Balanserat resultat 2 601 1 940

Årets resultat moderföretagets aktieägare 2 233 650

Summa eget kapital 4 934 2 690

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 387 254

Summa avsättningar 387 254

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut 14 431 823

Summa långfristiga skulder 431 823

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 14 365 776

Förskott från kunder 257 230

Leverantörsskulder 1 789 1 693

Skulder till koncernföretag 270 436

Aktuella skatteskulder 412 -

Övriga kortfristiga skulder 1 594 1 675

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 627 2 121

Summa kortfristiga skulder 7 314 6 931

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 13 066 10 698
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 2 963 469

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 358 2 059

Erhållen ränta 1 9

Erlagd ränta -46 -95

Betald inkomstskatt -4 37

4 272 2 479

Förändring av rörelsekapital

Varulager -296 427

Kundfordringar 287 115

Övriga kortfristiga fordringar 348 -35

Leverantörsskulder 258 -95

Övriga kortfristiga rörelseskulder 124 177

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 993 3 068

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -981 -1 956

Sålda materiella anläggningstillgångar 231 45

Sålda dotterbolag - -151

Kassaflöde från investeringsverksamheten -750 -2 062

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -578 -258

Förändring kortfristiga finansiella skulder -214 355

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -792 97

Årets kassaflöde 3 451 1 103

Likvida medel vid årets början 2 982 1 879

Likvida medel vid årets slut 6 433 2 982

Outnyttjad checkkredit vid årets slut 600 600

Disponibel likviditet 7 033 3 582

Not 2017 2016

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 4 41 038 37 373

Övriga rörelseintäkter 78 170

Summa rörelseintäkter 41 116 37 543

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -13 026 -12 801

Övriga externa kostnader 6 -8 774 -9 349

Personalkostnader 7 -15 784 -14 309

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 237 -844

Övriga rörelsekostnader - -208

Summa rörelsekostnader -38 821 -37 511

Rörelseresultat 2 295 32

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 16 989 375

Ränteintäkter - 1

Räntekostnader -46 -14

Summa resultat från finansiella poster 943 362

Resultat efter finansiella poster 3 238 394

Bokslutsdispositioner 17 -777 -67

Skatt på årets resultat 8 -363 -

Årets vinst 2 098 327
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS.
Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 2 913 2 796

Leasinginventarier 11 944 -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 1 069 1 069

Summa anläggningstillgångar 4 926 3 865

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 252 952

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 183 129

Fordringar hos koncernföretag 1 339 1 422

Aktuella skattefordringar - 97

Övriga kortfristiga fordringar 506 350

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 119 256

2 147 2 254

Kassa och bank 13 4 600 1 894

Summa omsättningstillgångar 7 999 5 100

SUMMA TILLGÅNGAR 12 925 8 965

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 2 281 1 732

Årets vinst 2 098 327

Summa fritt eget kapital 4 379 2 059

Summa eget kapital 4 479 2 159

Obeskattade reserver 19 1 761 1 004

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut 14 431 35

Summa långfristiga skulder 431 35

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 14 365 140

Förskott från kunder 187 172

Leverantörsskulder 1 633 1 512

Skulder till koncernföretag 290 797

Aktuella skatteskulder 274 -

Övriga kortfristiga skulder 1 272 1 377

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 233 1 769

Summa kortfristiga skulder 6 254 5 767

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 925 8 965
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NOTER FÖR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
Not 1.  Redovisnings- och värderingsprinciper

Viskans Mat & Dryck AB:s årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3). 

Ändrade redovisningsprinciper 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas från och med i år som 
tillgång och skuld i balansräkningen i moderbolaget. Tillgången redovisas under Leasingin-
ventarier i balansräkningen samt i separat not och skulden redovisas under Skulder till kre-
ditinstitut uppdelad på långfristig och kortfristig skuld. Den beloppsmässiga effekten som 
eventuellt uppstår pga att leasingavtalets tid skiljer sig från avskrivningstiden har bokförts 
direkt mot Eget kapital. Finansiella leasingavtal har tidigare år kostnadsförts löpande under 
kontraktstiden och någon omräkning av jämförelseåren har inte skett.

Koncernen har redovisat finansiella leasingavtal enligt denna principen sedan 2013 med 
skillnaden att dessa tillgångar har redovisats i balansräkningen under rubriken Inventarier, 
verktyg och installationer. En omklassificering sker i år av kvarvarande finansiella 
leasingtillgångar så de fortsättningsvis redovisas under rubriken Leasinginventarier även i 
koncernbalansräkningen.

Koncernredovisning
Företaget upprättar koncernredovisning. Företag där moderföretaget innehar majorite-
ten av rösterna på bolagsstämman och företag där moderföretaget genom avtal har ett 
bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredo-
visningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. 
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den 
tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de 
förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellan-
skillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället 
och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till 
anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag behandlas som bokslutsdispositioner.

Intäkter
Försäljning av varor och service redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från 
säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag 
för moms och rabatter.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och 
en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Företaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner och betalar fastställda avgifter 
till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något 
ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat 
belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar 
som är förknippat med att äga en tillgång i allt väsentligt överföres från leasinggivaren till 
leasingtagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.

Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Rättigheter och skyl-
digheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. 
Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärde 
av minimileasingavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna 
fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter 
redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer. Leasinginventarier redo-
visas i separat not under leasingavtalets livslängd därefter omklassificeras de till aktuell 
anläggningstillgång.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansda-
gen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig 
till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget 
i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemäs-
siga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning
.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjut-
na skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda 
nyttjandetiden. Nyttjandeperioden omprövas varje balansdag.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Goodwill 5 år

Varje balansdag gör företaget en bedömning om det finns någon indikation på att värdet av 
goodwill är lägre an det redovisade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar företaget 
återvinningsvärdet för goodwill och upprättar en nedskrivningsprövning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning-
ar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge 
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande 
till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan-
deperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 3-8 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundford-
ringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmäs-
siga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på 
annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Ford-
ringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat 
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbeta-
las vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet 
när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen med avdrag för inkurans.

Nyckeltalsdefinitioner

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

Not 2.  Koncernuppgifter

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 16% (13%) av inköpen och 
0,4% (1%) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 13% (13%) av inköpen och 0% 
(0%) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 3.  Uppskattningar och bedömningar

Viskans Mat & Dryck AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattning-
ar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. Några uppskattningar och bedömningar om framtiden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande år bedöms inte finnas.

Not 4.  Nettoomsättningens och rörelseresultatets  
 fördelning på verksamhetsgrenar

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Nettoomsättningen 
fördelar sig på verk-
samhetsgrenar enligt 
följande:

Restaurangverksamhet 48 337 45 198 41 038 37 373

Frisörverksamhet - 1 808 - -

Summa 48 337 47 006 41 038 37 373

Not 5.  Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

BDO

Revisionsuppdraget 82 47 64 25

Övriga tjänster 5 2 5 2

Summa 87 49 69 27

Not 6.  Operationella leasingavtal

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Framtida minimilease-
avgifter, som ska 
erläggas avseende 
icke uppsägningsbara 
leasingavtal:

Förfaller till betalning 
inom ett år 3 014 2 587 2 709 2 733

Förfaller till betalning 
senare än ett år men inom 
fem år 3 825 5 451 3 520 5 480

6 839 8 038 6 229 8 213

Under perioden kostnads-
förda leasingavgifter 2 829 2 998 2 532 2 788

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda 
lokaler. Avtalen om hyra av lokaler löper i allmänhet på fem år med möjlighet till 
femåriga förlängningar. 

För moderföretaget inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasingavtal, 
vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av 
inventarier och bilar för transportändamål. Inventarier leasas på fem år med möjlighet 
till utköp. Bilar leasas på två till tre år med möjlighet till utköp.
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Not 7.  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Medelantalet anställda

Totalt 0 0 0 0

Löner, ersättningar, 
sociala avgifter och  
pensionskostnader

Löner och ersättningar till 
styrelsen och verkställan-
de direktören 1 476 964 1 476 574

Löner och ersättningar till 
övriga anställda 12 774 12 675 10 419 10 242

14 250 13 639 11 895 10 816

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 4 669 4 617 3 883 3 659

Pensionskostnader för 
styrelsen och verkställan-
de direktören 147 79 147 46

Pensionskostnader för 
övriga anställda 418 473 321 373

Totalt 19 484 18 808 16 246 14 894

Erhållna lönebidrag har 
reducerat personalkost-
nader i resultaträkningen 
med 926 837 726 650

Styrelseledamöter och 
ledande befattnings-
havare

Antal styrelseledamöter 
på balansdagen 5 5 4 4

Totalt 5 5 4 4

Antal verkställande direk-
törer och andra ledande 
befattningshavare 10 10 7 7

Totalt 10 10 7 7

Not 8.  Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt -551 -16 -363 -

Uppskjuten skatt -134 -91 - -

Skatt på årets resultat -685 -107 -363 0

Redovisat resultat 
före skatt 2 917 757 2 461 327

Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats (22%) -642 -167 -542 -72

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader -41 -14 -39 -11

Skatteeffekt av ej skatte-
pliktiga intäkter - - 218 -

Skatteeffekt av ej skatte-
pliktig realisationsvinst - 83 - 83

Övriga skattemässiga 
justeringar -2 -9 - -

Redovisad skattekostnad -685 -107 -363 0

Not 9.  Goodwill

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffnings-
värden 1 775 1 775 - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 775 1 775 0 0

Ingående avskrivningar -1 716 -1 361 - -

Årets avskrivningar -59 -355 - -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 775 -1 716 0 0

Utgående restvärde 
enligt plan 0 59 0 0

Not 10. Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffnings-
värden 9 563 10 391 6 082 6 832

Inköp 847 1 956 847 1 130

Försäljningar och  
utrangeringar - -2 049 - -1 879

Genom försäljning av 
dotterföretag - -734 - -

Omklassificeringar -2 442 - 740 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 968 9 564 7 669 6 083

Ingående avskrivningar -4 988 -5 692 -3 287 -4 114

Försäljningar och utrang-
eringar - 1 862 - 1 672

Genom försäljning av 
dotterföretag - 292 - -

Årets avskrivningar -836 -1 451 -796 -844

Omklassificeringar 938 - -674 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -4 886 -4 989 -4 757 -3 286

Utgående restvärde 
enligt plan 3 082 4 575 2 912 2 797

Not 11.  Leasinginventarier

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffnings-
värden - - - -

Försäljningar och  
utrangeringar -385 - -385 -

Omklassificeringar 2 087 - 2 087 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 702 0 1 702 0

Ingående avskrivningar - - - -

Försäljningar och utrang-
eringar 154 - 154 -

Årets avskrivningar -463 - -463 -

Omklassificeringar -449 - -449 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -758 0 -758 0

Utgående restvärde 
enligt plan 944 0 944 0

Not 12.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda leasingav-
gifter - - - 69

Upplupna lönebidrag 44 104 29 89

Upplupen bonus - 28 - 28

Övriga poster 99 242 91 70

Summa 143 374 120 256

Not 13.  Checkräkningskredit

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Beviljat belopp på check-
räkningskredit uppgår till 600 600 500 500

Not 14. Upplåning

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Räntebärande skulder

LÅNGFRISTIGA 
SKULDER

Skulder till kreditinstitut 35 823 35 35

Skulder till leasingbolag 396 - 396 -

Summa 431 823 431 35

KORTFRISTIGA 
SKULDER

Skulder till kreditinstitut 365 776 365 140

Summa 365 776 365 140

Summa räntebärande 
skulder 796 1 599 796 175

Förfallotider 
Samtliga skulder förfaller till betalning inom fem år.

Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna lönerelaterade 
kostnader 2 275 1 748 1 918 1 439

Övriga poster 352 373 315 330

Summa 2 627 2 121 2 233 1 769
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Not 16. Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Anteciperad utdelning - - 989 -

Realisationsresultat vid 
försäljningar - 375 - 375

Summa 0 375 989 375

Not 17.  Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

2017 2016

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan -206 -467

Avsättning till periodiseringsfond -550 -

Lämnat koncernbidrag -20 -

Erhållet koncernbidrag - 400

Summa -776 -67

 
Not 18. Andelar i koncernbolag

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 1 069 1 044

Inköp av andelar - 50

Försäljningar av andelar - -25

Utgående redovisat värde 1 069 1 069

Moderbolaget
Kapital- 
andel %

Röst-
rätts- 

andel %
Antal 

aktier

Bokfört 
värde 

2017-12-31

Bokfört 
värde 

2016-12-31

Syskonen 
Anderssons 
Restaurant 
AB/556875-1811/
Borås 100 100 1019 1019 1 019

Viskans 
Restauranger 
AB/559081-
6889/Borås 100 100 500 50 50

Summa 1069 1069

Not 19. Obeskattade reserver

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 1 211 1 004

Periodiseringsfond 550 -

Summa 1 761 1 004

Not 20. Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Avseende Skulder till 
kreditinstitut

Företagsinteckningar 3 300 3 300 1 200 1 200

Tillgångar med ägande-
rättsförbehåll 944 1 704 944 1 704

Summa ställda  
säkerheter 4 244 5 004 2 144 2 904

Not 21. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Företaget har den 15:e mars 2018 sålt dotterbolaget Syskonen Anderssons Restaurant AB.

Borås 2018-05-30

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-04-26

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

Milad Ramezankhani
Verkställande direktör

Martin Smith

Robert Smith
Ordförande

Nima Ramezankhani
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Viskans Mat & Dryck AB

Org.nr. 556728-8849
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen*
 
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Viskans Mat & 
Dryck AB för år 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 8-21 
i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av mo-
derbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fort-
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och kon-
cernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe-
ter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisning-
en. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella in-
formationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar*
 
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Viskans Mat & Dryck AB 
för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.
 
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekono-
miska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfri-
het, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller
•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, 
och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsun-
derlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande 
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Borås den 26 april 2018

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats. 

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats. 
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