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Betydande framsteg i rekonstruktionsförfarandet för We International AB 
 

Perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 83,3 MSEK (123,2).  
• Bruttomarginalen uppgick till 32,1 procent (41,5). 
• Rörelseresultatet uppgick till -43,4  MSEK (-70,5). 
• Resultat efter skatt uppgick till -56,9 MSEK (-70,3), motsvarande -0,36 SEK per aktie (-0,80). 
• Eget kapital uppgick till -38,1 MSEK (-8,8), motsvarande -0,14 SEK (0,08) per aktie före/efter 

utspädning. Soliditeten var negativ (neg), respektive 54,4 procent (41,3) i moderbolaget. 
• Periodens kassaflöde uppgick till -5,6 MSEK (3,2). Koncernens likvida medel uppgick till 2,4 

MSEK den 31 december 2017 (8,1).  
• Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 7,5 MSEK (29,2). 
  

Fjärde kvartalet 1 oktober 2017 - 31 december 2017  
• Nettoomsättningen uppgick till 10,0 MSEK (22,0).  
• Bruttomarginalen var negativ (28,6). 
• Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (-42,2). 
• Resultat efter skatt uppgick till -21,4 MSEK (-36,6), motsvarande -0,09 SEK (-0,32) per aktie 

före/efter utspädning. 
 

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång 
• Såväl försäljning som resultat har påverkats negativt av den pågående rekonstruktionen i We 

International AB. Detta har också lett till beslut om betydliga nedskrivningar av värden i 
balansräkningen. 
 

• Bolaget har nått en överenskommelse rörande dess långfristiga, räntebärande skulder vilket 
kommer att stärka upp balansräkningen och den finansiella ställningen betydligt under 
förutsättning att rekonstruktionen avslutas som planerat under Q2. 
 

• De fördelaktiga uppgörelser som gjorts med fordringsägare i såväl We International AB som i 
WeSC AB är villkorade till att den föreslagna företrädesemissionen genomförs. 

 

• WeSC har under perioden tecknat ett nytt licensavtal avseende underkläder, strumpor och 
sovplagg. Aktören har stora återförsäljarnätverk inom affärsområdet och kommande prognoser ser 
lovade ut. Efter kvartalets utgång har bolaget tecknat ytterligare två licensavtal avseende skor. Ett 
avseende marknaden i Nordamerika och ett för övriga marknader. Bolaget för diskussioner kring 
ytterligare licensavtal inom andra affärsområden.  

 

• Arbetet med införsäljning av höst/vinter kollektionen har pågått och är nu i slutfasen. Kollektionen 
har mottagits väl på samtliga marknader och bolaget estimerar en ökning mot föregående säsong. 

 

• Styrelsen har efter kvartalets utgång kallat till bolagsstämma och föreslagit beslut om 
företrädesemission. Motsvarande 60% av ägarna har deklarerat att man kommer att teckna sina 
pro rata andelar av företrädesemissionen. 

 

VD har ordet  
2017 har fortsatt varit ett år bestående av omstruktureringar för WeSC. En betydande omorganisation 
har genomförts under det gångna året och i början på 2018 har vi flyttat företagets design- och 
produktionsavdelningar till kontoret i New York. Flytten optimerar verksamheten på den största 
marknaden och blir mer kostnadseffektiv. 2017 visade på 30% tillväxt för den Nordamerikanska 
marknaden och med tillägg av licensavtal avseende KIDS, Underkläder och skor förväntas tillväxten 
öka i snabbare takt under 2018. Bruttomarginalerna för WeSC i både Nordamerika och Europa har 
visat på en liten ökning 2017 och förväntas under 2018 att stärkas ytterligare. Införsäljningen av 
höst/vinterkollektionen är 33% högre än säsongen innan i Nordamerika i Europa har man ännu inte 
lyckats vända verksamheten och förorderna ligger på samma nivå som 2017. Införsäljning av 
företagets licensierade produkter nådde högre nivåer än estimaten från våra licenspartners. 
Implementationen av WeSCs nya distributionsstrategi med större fokus på e-handel går långsammare 
än väntat i Europa men vi har sett en viss positiv trend i Tyskland, Italien och övriga Norden. 
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VERKSAMHETEN I KORTHET 

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder 

och accessoarer inom segmentet premium 

streetwear på den internationella marknaden 

under varumärket WeSC (We are the 

Superlative Conspiracy).  

 

Varumärket finns för närvarande representerat i 

14 länder, där försäljningen sker dels genom 

egna butiker och distributörsdrivna 

konceptbutiker dels genom återförsäljare.  

 

Bolaget har det senaste året minskat antalet 

distributörer och har idag kvar ett fåtal. 

Försäljningstappet de senaste fyra åren för 

WeSC är i allt väsentligt hänförligt till 

distributörsverksamheten som för 2017 

omfattat mindre än 15 procent av 

omsättningen. För 3 år sedan var motsvarande 

siffra 80 procent av omsättningen.  

 

Expansionen och den framtida tillväxten 

kommer att genereras genom positionering mot 

varuhus- och multibrand butikskedjor, vilket ger 

en högre genomsnittsorder per återförsäljare, 

och i viss utsträckning genom etablering på nya 

marknader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

OKT-DEC 2017 OKT-DEC 2016 JAN-DEC 2017 JAN-DEC 2016

Nettoomsättning, MSEK                           10,0    22,0 83,3 123,2

Bruttomarginal %  neg 28,6% 32,1% 41,5%

Rörelseresultat, MSEK -14,7 -42,2 -43,4 -70,5

Rörelsemarginal, % Neg Neg  Neg Neg

Resultat före skatt, MSEK -13,8 -37,8 -49,5 -71,0

Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,32 -0,36 -0,80
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WeSC har som strategi att själva ansvara för 

distributionen på större utvalda marknader. I 

USA är de största enskilda kunderna Saks, 

Bloomingdales och Nordstroms. I Sverige 

återfinns Sportamore och Åhléns bland de 

större kunderna.  

 

 
 

WeSC har idag ett antal egna och 

distributörsdrivna konceptbutiker runt om i 

världen (såsom Lyon, två butiker i Aten, 

Thessaloniki och Umeå) samt egna butiker i 

Stockholm och New York. 

 

WeSC har ingen egen produktion utan 

använder sig av externa leverantörer. Dessa 

finns idag främst i Portugal, Kina samt 

Bangladesh.  

 

 

 

 

 

 

KOMMENTAR AVSEENDE PERIODEN 

OKTOBER - DECEMBER 2017 

Fortsatt fokus i perioden med att bearbeta och 

utveckla utvalda marknader. Aktiviteter för att 

stärka organisationen och samarbetet mellan 

företagets olika funktioner fortsätter enligt plan. 

Ytterligare anpassningar har gjorts för att 

minska kostnaderna för att kunna möta 

kommande försäljningsprognoser.  

 

Via avtalet med licenstagare för underkläder 

och sovplagg förväntas vi utveckla den 

Nordamerikanska marknaden ytterligare med 

ökad försäljning och synlighet i nya 

försäljningskanaler. Prognoserna för försäljning 

av underkläder till kommande höst och vinter 

visar på högre siffror än bolaget haft på många 

år. 

 

Bolaget har under kvartalet tillsammans med 

partner drivit en Pop-up butik i London, 

Shoreditch. Butiken ökade intresset för WeSC 

och avslutades efter tre månader med ett lyckat 

pressevent. 

 

Under perioden har även stort fokus lagts på 

förberedelser för införsäljning av höst- och 

vinterkollektionen 2018. Arbete med 

framtagning och produktion av säljmaterial 

samt förberedande möten med partners och 

nyckelkunder har varit fokus under perioden. 

 

Som ett resultat av rekonstruktionen i We 

International AB har försäljningstappet på 

marknader härrörande bolaget varit betydande 

under perioden och tappet förväntas fortsätta 

under första och andra kvartalet 2018. 

 

Framtagning av kollektionen för vår/sommar 

2019 har påbörjats. 
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Löpande arbete med effektiviseringar och 

kostnadsbesparingar har fortsatt under 

kvartalet. 

 

En lyckad kollektionsutförsäljning har hållits på 

bolagets huvudkontor i Stockholm under 

perioden. 

 

Under fjärde kvartalet 2017 har de finansiella 

parametrarna enligt avtalet med kreditgivaren 

ej uppnåtts vilket medfört att bolaget har begärt 

s.k. waiver från kreditgivaren. Bolaget inväntar 

för närvarande bankens besked i denna del.  

 

Bolagets fortsatta finansiering är beroende av 

den företrädesemission som styrelsen 

föreslagit, och som beslutas av extra stämma 

12 april 2018 samt att den pågående 

rekonstruktionen av We International AB 

slutförs enligt plan 

 

INTÄKTER 

Koncernens försäljning 

WeSC-koncernens intäkter utgörs främst av 

försäljning till egen distribution (grossist-

verksamhet) i Sverige och USA samt till 

internationella samarbetspartners. Tre koncept-

butiker drivs i egen regi i Sverige och USA.  

 

Koncernens nettoomsättning uppgick under 

perioden januari 2017 - december 2017 till 83,3 

MSEK (123,2). Koncernens nettoomsättning 

uppgick under det fjärde kvartalet oktober 2017 

- december 2017 till 10,0 MSEK (22,0). 

Avvikelserna i relation till föregående år 

förklaras av avyttringen av The Shirt Factory. 

. 

Försäljning Egna marknader 

Försäljningen på egna marknader uppgick 

under perioden januari 2017 – december 2017 

till 72,4 MSEK (99,0). Försäljningen på egna 

marknader uppgick under det fjärde kvartalet 

oktober 2017 - december 2017 till 10,0 MSEK 

(22,0).  

 

Försäljning Distributör 

Försäljningen till distributörer uppgick under 

perioden januari 2017 – december 2017 till 

10,9 MSEK (23,4). Försäljningen till 

distributörer uppgick under det fjärde kvartalet 

oktober 2017 - december 2017 till 0,0 MSEK 

(0,4).  

 

KOSTNADER OCH RESULTAT 

Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under 

perioden januari 2017 – december 2017 till 

32,1 procent (41,5). Koncernens 

bruttovinstmarginal var under det fjärde 

kvartalet oktober 2017 - december 2017 

negativ (25,7). Avvikelsen i relation till 

föregående år förklaras av avyttringen av The 

Shirt Factory. 

 

Omstruktureringskostnader påverkar kvartalet 

med 1,7 MSEK. 

 

Koncernens rörelseresultat för perioden januari 

2017 – december 2017 uppgick till –43,4 MSEK 

(-70,5). För perioden oktober 2017 – december 

2017 var rörelseresultatet –14,7 MSEK (-42,2).  

 

Försäljning av dotterbolaget The Shirt Factory 

AB genomfördes per 2017-06-30. Reavinst från 

avyttringen uppgick till 8,1 MSEK i koncernen. 

Den redovisas som en övrig intäkt i 

resultaträkningen. The Shirt Factory´s 

nettoomsättning under perioden jan – juni 2017 

ingår med 21,7 MSEK (23,9) och resultat från 

The Shirt Factory AB ingår i koncernen med -

1,6 MSEK. 

 
Värderade underskottsavdrag uppgående till 
7,6 MSEK har återförts under perioden.   

 

Resultat efter skatt för perioden januari 2017 – 

december 2017 uppgick till -56,9 MSEK (-70,3) 

och resultat per aktie före/efter utspädning till -

0,36 SEK (-0,80).  
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Resultat efter skatt för perioden oktober 2017 – 

december 2017 uppgick till -21,4 MSEK (-36,6) 

och resultat per aktie före/efter utspädning till -

0,09 SEK (-0,32).   

 

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 

Koncernens likvida medel uppgick vid 

periodens utgång till 2,4 MSEK (8,1). 

 

Bolaget har per den 31 december totalt 

outnyttjade kreditutrymmen uppgående till 7,5 

MSEK (29,2), inklusive volymberoende 

factoring. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till 53,5 MSEK (47,8), varav 

förändringar av rörelsekapital uppgick under 

året till 1,0 MSEK (-6,5). Koncernens totala 

kassaflöde uppgick under samma period till -

5,6 MSEK (3,2). 

 

Räntebärande skulder uppgick vid periodens 

utgång till 50,5 MSEK (73,5) varav 41,2 MSEK 

(54,3) avser kortfristiga rörelsekrediter. 

 

Efterställt lån med garanterad konvertering som 

redovisas inom eget kapital är också 

räntebärande och uppgår till 1,2 MSEK. 

 

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till  

-38,1 MSEK (-8,8). Eget kapital i moderbolaget 

uppgick till 19,2 MSEK (31,7). 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

PERIODENS UTGÅNG 

Rekonstruktionen i dotterbolaget We 

International AB pågår sedan slutet av 

november 2017 och har beviljats förlängning 

med tre månader.  

 

De senaste fyra åren har We International 

dragits med vikande försäljning pga. 

förändringar i den distributörsdrivna 

verksamheten samt det konkurrensutsatta läget 

på marknaden som råder.   

 

Bolaget har tagit stora kundförluster och inte 

klarat att anpassa kostnaderna i samma takt 

som omsättningsnedgången då merparten av 

den operativa verksamheten skötts i bolaget.  

 

I samband med rekonstruktionen har bolaget 

träffat en överenskommelse med den största 

borgenären avseende ca 80 procent av 

bolagets skulder. Det innebär att koncernens 

balansräkning och finansiella ställning kommer 

att stärkas betydligt under förutsättning att 

rekonstruktionen avslutas som planerat. 

 

De förmånliga överenskommelser som slutits är 

villkorade av att emission genomförs, därav har 

styrelsen kallat till bolagsstämma och föreslår 

beslut om företrädesemission. 

 

Rekonstruktionen har också möjliggjort att 

bolaget kunnat minska sina åtaganden och 

därmed kostnader betydligt för att ha så goda 

förutsättningar som möjligt för att kunna 

operera vidare. 

 

Införsäljningen av höst/vinterkollektionen på 

den Nordamerikanska marknaden samt de nya 

licensavtalen visar på en positiv utveckling. 

Utvecklingen i distributörsverksamheten i 

Europa är fortsatt svag. 
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Design- och produktionsfunktionerna flyttas till 

kontoret i New York för att bättre kunna 

tillgodose de Nordamerikanska kunders och 

licenstagares behov samt att bolaget bedömer 

att flytten kommer att effektivisera 

verksamheten. 

 

Fokus har efter periodens utgång varit inriktat 

på införsäljning av höst/vinter säsongen. 

Bolaget har beslutat att framöver prioritera den 

Nordamerikanska marknaden samt hitta 

ytterligare licenstagare då dessa marknader 

har bäst förutsättningar att utvecklas framöver.  

 

Triangle Capital har tidigare påkallat 

skiljeförfarande mot WeSC gällande 

minimiersättning enligt ett från 2012 

undertecknat Engagement Letter. Beloppet 

uppgår till USD 720 000. Bolaget har nu nått en 

uppgörelse med Triangle Capital motsvarande 

ca en tredjedel av beloppet. 

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

För att säkerställa det kortsiktiga 

likviditetsbehovet har WeSC erhållit lån om 2,7 

MSEK i koncernen från styrelsens ordförande 

Theodor Dalenson.  

 

I enlighet med vad som beslutades på 

årsstämman den 23 maj 2017 har aktierna i 

The Shirt Factory avyttrats i enlighet med 

villkoren i låneavtalet till lånekonsortiet. 

Betalning skedde genom kvittning av det 

lämnade lånet samt upplupen ränta per den 30 

juni 2017.  

 

Vissa större aktieägare, däribland 

styrelseledamöter och närstående, 

förskotterade emissionslikvid i samband med 

att beslutet om företrädesemission föreslogs.  

 

 

 

 

 

Johan Lindwall, tidigare styrelseledamot i 

WeSC har sedan den 23 maj 2017 varit 

verksam som advokat och är delägare vid J. 

Lindwall Law Group Advokatbyrå AB. Johan 

Lindwall har varit arbetande styrelseledamot 

och har erhållit marknadsmässig ersättning för 

nedlagd tid avseende operativt arbete utöver 

styrelsearvode.  

 

Han har även tillhandahållit affärsjuridisk 

rådgivning till Bolaget. Tjänsterna har 

upphandlats på marknadsmässiga villkor och 

har inte varit knutna till Johan Lindwall som 

person och ligger utanför det uppdrag som 

Johan Lindwall utfört inom ramen för sitt 

styrelseuppdrag för vilket han uppburit 

styrelsearvode i likhet med övriga 

styrelseledamöter i bolaget. Johan Lindwall är 

inte längre verksam i bolagets styrelse. 

 

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar under perioden 

uppgick till totalt 0,6 MSEK (2,0) varav 0,1 

MSEK (1,4) avser materiella anläggnings-

tillgångar. 

 

PERSONAL 

Antalet heltidsanställda på balansdagen 31 

december 2017 uppgick till 24 personer (38).  
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MODERBOLAGET 

Moderbolaget hade under perioden januari - 

december en försäljning om 3,4 MSEK (2,5). 

Rörelseresultatet uppgick till -22,8 MSEK (-5,4).  

 

Balansomslutningen uppgick till 35,3 MSEK 

(74,2), varav eget kapital utgjorde 19,2 MSEK 

(31,7). Likvida medel i moderbolaget uppgick till  

0,0 MSEK (5,4). Moderbolagets investeringar 

under perioden uppgick till 0 MSEK (0,1). 

 

VALUTAHANTERING 

Valutakursförändringar påverkar WeSCs 

resultat främst genom att försäljning och inköp 

görs i olika valutor. Eftersom WeSCs 

redovisningsvaluta är den svenska kronan, och 

inköpen främst sker i amerikanska dollar och 

euro, samtidigt som en väsentlig andel av 

försäljningen sker i andra valutor än den  

 

svenska kronan, är WeSC exponerat för en 

valutatransaktionsrisk avseende svenska 

kronor mot amerikanska dollar och euro. Då 

WeSC har dotterbolag i USA och England finns 

dessutom en omräkningsrisk i dessa 

dotterbolags resultat, tillgångar och skulder 

hänförlig till respektive bolags lokala valuta. 

WeSC har inte någon valutasäkring.  

 

Valutarisken reduceras delvis då stor andel av 

inköp och försäljning sker i samma valuta. 

 

SÄSONGSVARIATIONER 

Klädbranschen generellt sett är påverkad av 

säsongsvariationer på grund av olika 

kollektioner och olika försäljningsperioder. I 

WeSC-koncernen är overhead kostnaderna 

relativt konstanta under räkenskapsåret, medan 

försäljningsvolymer och produktionskostnader 

varierar mellan kvartalen.  

 

WeSCs försäljningsutveckling ska därför bäst 

ses över en längre tidsperiod.  

 

 

Säsongsvariationer påverkar även bolagets 

rörelseresultat och likviditet. 

 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Bolagets långsiktiga målsättning är att nå en 

årlig försäljningstillväxt om 15 procent i lokala 

valutor och en rörelsemarginal om minst 10 

procent.  

 

WeSC-AKTIEN 

Antalet aktieägare uppgick per den 31 

december 2017 till 2 729 (2 542). Antalet aktier 

var vid periodens utgång 267 838 845 (114 882 

751). WeSC listades i november 2010 på First 

North.  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Koncernredovisningen har i denna delårs-

rapport, i likhet med årsbokslutet för 2016, 

upprättats i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) såsom de har 

antagits av EU, och den svenska 

årsredovisningslagen. Moderbolagets redo-

visning har upprättats enligt 

årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska 

personer. 

 

Denna delårsrapport för koncernen har 

upprättats i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i årsredovisningslagen. 

Delårsrapporten för moderbolaget har 

upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.  

 

För koncernen och moderbolaget har samma 

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 

tillämpats som i årsredovisningen för 2016. Nya 

eller omarbetade IFRS-standarder under 2017 

har inte påverkat koncernen och moderbolaget 

under perioden. 

 

IFRS 15 ersätter från och med 1 januari 2018 

existerande standarder relaterade till 

intäktsredovisning. Standarden innehåller en 

intäktsföringsmodell i fem steg.  

 

Enligt standarden IFRS 15 skall 

försäljningsintäkter allokeras till 

prestationsåtaganden i förhållande till separata 

försäljningspris för de enskilda åtagandena. 

Försäljningen redovisas över tid och det 

centrala kriteriet för tidpunkten är övergången 

av det bestämmande inflytandet. 

 

WeSC har färdigställt analysen av standardens 

inverkan och har konstaterat att standarden 

inte orsakar några väsentliga förändringar.  

 

 

De stora intäktsslagen och transaktioner 

relaterade till dem behandlas redan på 

motsvarande sätt som den nya standarden 

förutsätter. IFRS 15 kommer att innebära 

utökade upplysningar avseende åtminstone 

intäkter. 

 

 

 
 

 

Koncernen tillämpar samma redovisnings-

principer såsom de har beskrivits i 

årsredovisningen för 2016. Nya redovisnings-

rekommendationer som godkänts för 

tillämpning inom EU bedöms inte att få någon 

effekt för WeSCs räkenskaper 

 

UTDELNING 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas 

avseende räkenskapsåret 2017 
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DEFINITIONER NYCKELTAL 
Soliditet (%): 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 

Kassalikviditet (%):  
Omsättningstillgångar exkl. lager i förhållande till kortfristiga 
skulder 

Avkastning på eget kapital (%):  
Nettovinsten i förhållande till genomsnittligt eget kapital 
under perioden 

Avkastning på totalt kapital (%):  
Resultat efter finansnetto i förhållande till genomsnittlig 
balansomslutning under perioden 

Resultat per aktie (SEK):  
Nettovinsten dividerat med genomsnittligt antal aktier under 
perioden 

Eget kapital per aktie (SEK):  
Eget kapital vid periodens utgång dividerat med totalt antal 
utestående aktier vid periodens utgång 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN OCH 

ÖVRIG INFORMATION 

 

o Delårsrapport för första kvartalet 

publiceras den 30 maj 2018. 

 

Stockholm den 27 mars 2018 

WeSC AB (publ) 

 

Styrelsen 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av 

bolagets revisor. 

 

 

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION LÄMNAS AV: 

 
Aktieägarfrågor: 
Styrelseordförande, Theodor Dalenson 
+46 8 545 01750 
 
Verksamhetsfrågor: 
VD Joseph Janus +1 917 826 4031 
 

BOLAGETS ADRESS 

WeSC AB (publ) 

Humlegårdsgatan 14 

114 41   Stockholm 

 

E-mail: ekonomi@wesc.com 

Hemsida: www.wesc.com 

 

BOLAGSUPPGIFTER 

Org nr 556578-2496  

Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms 

kommun 
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Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
 
 

 
 
 
 

      

Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
 
1) I övriga rörelsetäkter ingår realisationsresultat på 8,1 MSEK avseende försäljning av The Shirt Factory AB. 

 
 
 
 

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

(MSEK) 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

OKT-DEC   
2017

OKT-DEC   
2016

JAN-DEC 
2017

JAN-DEC 
2016

Nettoomsättning 10,0 22 83,3 123,2

Övriga rörelseintäkter 0,2 1,5 8,7 2,2

Summa försäljning 10,2 23,5 92,0 125,4

Handelsvaror -10,7 -15,7 -56,6 -72,1

Övriga externa kostnader -9,9 -26,1 -45,8 -62,8

Personalkostnader -4,0 -8,3 -30,8 -43,3

Avskrivningar och nedskrivningar -0,3 -14,9 -2,2 -17,6

Rörelseresultat före finansnetto -14,7 -41,5 -43,4 -70,4

Finansnetto 0,8 4,3 -6,1 -0,5

Resultat före skatt -13,9 -37,2 -49,5 -70,9

Skatt -7,5 0,6 -7,4 0,6

Periodens resultat -21,4 -36,6 -56,9 -70,3

Periodens resultat per aktie, SEK -0,09 -0,32 -0,36 -0,80

Genomsnittligt antal aktier under perioden 232.509.653 114.882.751 156.346.325 88.313.063

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

OKT-DEC   
2017

OKT-DEC   
2016

JAN-DEC 
2017

JAN-DEC 
2016

Periodens resultat -21,4 -36,6 -56,9 -70,4

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser -0,8 -4,7 5,6 -5,0

Kursdif ferens utvidgad investering 0,8 3,2 -5,6 3,2

Uppskjuten skatt kursdifferens utvidgad investering -0,2 -0,7 1,4 -0,7

Totalresultat för perioden -21,6 -38,8 -55,5 -72,9



WeSC AB (publ) (WeSC)   11/14 
Bokslutskommuniké, 1 januari 2017 – 31 december 2017 
 

WeSC AB (publ.) • Postadress Box 272 89 Besöksadress Hangövägen 27, Stockholm 
Internet www.WeSC.com • E-post info@WeSC.com • Tel 08-46 50 50 00• Fax 08-46 50 50 99 

Org nr 556578-2496 • VAT No SE 5565782496-01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANSRÄKNING – KONCERNEN (MSEK) 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,2 12,3

Materiella anläggningstillgångar 1,7 4,5

Övriga anläggningstillgångar 1,3 10,0

S:a anläggningstillgångar 3,2 26,8

Omsättningstillgångar

Varulager 7,8 29,8

Kundfordringar 15,7 20,5

Övriga omsättningstillgångar 5,6 10,6

Likvida medel 2,4 8,1

S:a omsättningstillgångar 31,5 69,0

S:a tillgångar 34,6 95,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK)

Eget kapital -38,1 -8,8

Långfristiga skulder 3,0 4,1

Leverantörsskulder 14,8 32,1

Övriga kortfristiga skulder 54,9 68,4

S:a eget kapital och skulder 34,6 95,8

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

(MSEK) OKT-DEC 2017 OKT-DEC 2016 JAN-DEC 2017 JAN-DEC 2016

Vid periodens ingång -16,5 12,9 -8,8 -15,8

Värde konverteringsrätt - - - 0,1

Efterställt lån konverteringsrätt - 15,7 - 15,7

Nyemission - - 27,0 66,7

Emissionskostnader - 1,4 -0,7 -2,7

Totalresultat för perioden -21,6 -38,8 -55,5 -72,9

S:a eget kapital vid periodens utgång -38,1 -8,8 -38,1 -8,9
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Resultat per aktie har beräknats utifrån befintliga antal aktier, exklusive aktier från konvertering konvertibel, vilket inte har registrerats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

(MSEK) OKT-DEC 2017 OKT-DEC 2016 JAN-DEC 2017 JAN-DEC 2016

Kassaf löde från den löpande verksamheten -14,5 -15,2 -53,5 -47,8

Förändring av rörelsekapital 8,9 24,0 1,0 -6,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,6 8,8 -52,5 -54,3

Kassaf löde från investeringsverksamheten -0,5 0,5 0,8 -1,3

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -6,1 9,3 -51,7 -55,6

Kassaf löde från f inansieringsverksamheten 7,0 -3,8 46,1 58,8

Periodens kassaflöde 0,8 5,5 -5,6 3,2

NYCKELTAL – KONCERNEN 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

OKT-DEC 2017 OKT-DEC 2016 JAN-DEC 2017 JAN-DEC 2016

Soliditet, % neg neg neg neg

Kassalikviditet, % 34,0% 39,0% 34,0% 39,8%

Bruttovinstmarginal, % neg 28,6% 32,1% 41,5%

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg

Antal aktier vid periodens utgång 267.838.845 114.882.751 267.838.845 114.882.751

Genomsnittligt antal aktier under perioden 232.509.653 114.882.751 156.346.325 88.313.063

Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,32 -0,36 -0,80

Eget kapital per aktie, SEK -0,14 -0,08 -0,14 -0,08
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(MSEK) 12 MÅN 12 MÅN

JAN-DEC   2017 JAN-DEC   2016

Nettoomsättning 3,4 2,5

Summa försäljning 3,4 2,5

Övriga externa kostnader -5,7 -6,0

Personalkostnader -0,5 -1,7

Avskrivningar -20,0 -0,2

Rörelseresultat före finansnetto -22,8 -5,4

Övriga f inansiella poster -1,5 -0,6

Resultat från andelar i koncernföretag 4,6 -

Resultat efter finansnetto -19,7 -6,0

Koncernbidrag -19,0 -59,9

Skatt - -

Periodens resultat -38,7 -65,9

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
(MSEK)

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,3

Andelar i koncernföretag 23,6 47,7

Långfristiga fordringar koncernföretag 0,0 19,0

Övriga långfristiga fordringar 0,4 -

S:a anläggningstillgångar 24,2 67,0

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 11,1 1,8

Likvida medel 0,0 5,4

S:a omsättningstillgångar 11,1 7,2

S:a tillgångar 35,3 74,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK)

Eget kapital 19,2 31,7

Långfristiga skulder 3,0 1,2

Leverantörsskulder 3,6 4,7

Övriga kortfristiga skulder 9,6 36,6

S:a eget kapital och skulder 35,3 74,2
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WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 03. 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för 

offentliggörande den 27 mars 2018 kl 18.15. 
 

Not 1 Segmentsinformation

Rörelsesegment i  MSEK

Koncernens resultaträkning

WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensam

ma Totalt
WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensam

ma Totalt

Nettoomsättning 10,0 0,0 10,0 20,8 0,4 21,2

Avskrivning -0,2 -0,2 -2,5 -5,1 -7,6

Rörelseresultat -14,7 -14,7 -28,5 -28,5

Koncernens resultaträkning

WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensam

ma Totalt
WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensam

ma Totalt

Nettoomsättning 72,4 10,9 83,3 99,0 23,4 122,4

Avskrivning -1,1 -1,1 -2,2 -2,5 -7,8 -10,3

Rörelseresultat -43,4 -43,4 -56,8 -56,8

Januari - December Januari - December

2017 2016

Oktober-December Oktober-December

2017 2016


