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 A  premium street we Ar br And born in  the 
streets of  stock holm,  offering innovAtive  And 

contempor Ary clothing And Accessories for the 
intellectuAl sl Ack er who is  seek ing to e xpress 

originAlit y  in  A  world of  uniform think ing.
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fler Å rsÖversik t,  koncernen (msek )

2013 jan—dec
iFrs

2012 maj—dec
iFrs

2011/2012
iFrs

2010/2011
iFrs

Nettoomsättning, MSEK 194,6 188,7 375,7 408,4

Rörelseresultat, MSEK –76,0 –32,8 –24,7 41,8

Resultat före skatt, MSEK –81,7 –38,0 –30,8 40,6

Rörelsemarginal (%) –39% –15% –8% 10%

Avkastning på  
eget kapital (%) –355% –54% –26% 23%

Balansomslutning, MSEK 118,7 188,3 205,1 188,4

Solditet (%) 4% 27% 30% 64%

Medeltalet anställda 75 73 74 76

Genomsnittligt antal  
aktier under perioden 10 386 681 7 386 104 7 386 104 7 386 104

Genomsnittligt antal  
aktier under perioden  
efter full utspädning 10 386 681 7 386 104 7 386 104 7 386 104

Resultat per aktie före 
full utspädning, SEK –9,38 –4,12 –3,17 3,98

Resultat per aktie efter 
full utspädning, SEK –9,38 –4,12 –3,17 3,98
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wesc  —we A re the-
superl Ativeconspir Acy

När WeSC grundades år 2000 utgjordes 
streetwear till största delen av basplagg 
som t-shirts, kepsar och jeans. Målgrup-
pen var unga killar. Tio år senare har 
streetwear utvecklats mot ökade inslag av 
mode samtidigt som traditionellt mode har 
ökade inslag av street. Den utvecklingen 
är grunden till premium streetwear – ett 
begrepp som WeSC var först med att 
lansera. WeSCs målgrupp består till lika 
delar av killar och tjejer, vilket särskiljer 
bolaget från flera av sina konkurrenter 
inom segmentet.

WeSCs största framgångsfaktor är det 
starka varumärket. WeSC är och ”lever” 
sitt varumärke, vilket är en förutsättning 
för att lyckas bygga ett starkt varumärke 
inom bolagets segment. WeSCs målgrupp 
”intellektuella slackers” går inte att köpa, 
man måste förtjäna sin position. Det är en 
av anledningarna till att Adidas, Pepsi och 
Nokia valde att vända sig till WeSC när de 
ville nå målgruppen.

En annan framgångsfaktor är WeSCs 
innovativa och effektiva marknadsfö-
ringsmetod, där WeSC kommunicerar via 
WeAktivister, informella varumärkesam-

bassadörer som är starka och framgångs-
rika individer, hängivna sin sysselsättning 
och WeSC. WeAktivisterna kan vara allt 
ifrån artister, skateboard- och snow-
boardåkare till fotografer, musiker, DJ:s 
och andra personer som är extremt bra på 
det de gör, kända som okända. WeAkti-
visterna delar en ”streetmentalitet” och 
varje aktivist fungerar som en individuell 
ambassadör för sin respektive subkultur.

A ffÄ rsidÉ ,  mÅ l 
och str Ategi

Affärsidé Att under varumärket WeSC 
designa, marknadsföra och sälja kläder, 
accessoarer och andra relaterade produk-
ter inom segmentet premium streetwear 
på den internationella marknaden.

Vision Att bli det mest kreativa varumär-
ket inom segmentet premium streetwear, 
där bolaget ska ta traditionell streetwear 
till nästa nivå genom att vara länken mel-
lan traditionellt mode och streetwear.

Operativa mål Att sprida ”Superlative 
Conspiracy” och WeSC till ”intellektuella 
slackers” och därigenom göra världen lite 
roligare och mer kreativ samt att ge mål-
gruppen en kanal att lättare kommunicera 
sina värderingar och tillhörighet genom.

Finansiella mål och utdelning Bolagets 
långsiktiga målsättningar är att nå försälj-
ningstillväxt om 15–20 procent i lokala 
valutor och en rörelsemarginal om minst 
10 procent. Under 2014 kommer WeSC att 
prioritera lönsamhet framför tillväxt.

Styrelsen prövar årligen om förutsättningar 
finns för utdelning eller utskiftning genom 
exempelvis inlösenprogram till bolagets 
aktieägare. Styrelsen anser att likviditet 
som ej behövs i verksamheten eller för 
investeringar i fortsatt expansion skall 
delas ut till bolagets aktieägare. För 
verksamhetsåret januari–december 2013 
har styrelsen föreslagit årsstämman att 
ingen utdelning lämnas. 

Strategi WeSC skall nå sina operativa 
och finansiella mål genom högre penetra-
tion på befintliga marknader och etable-
ring av WeSC på nya marknader.

wesc i  korthet
street we Ar Är et t  Av de snAbbAst vÄ x Ande  

segmenten inom k l Ädbr Anschen.  wescs v ision Är 
At t bli  et t  ledAnde vArumÄrk e inom det tA segment.  

vArumÄrk et f inns fÖr nÄrvAr Ande representer At 
i  25  l Änder genom ÅterfÖrsÄl jAre och 25  egnA och 
distributÖrsdrivnA konceptbutik er.  omsÄt tningen 

uppgick under det r Äk ensk ApsÅret 1  jAnuAri —
31 december 2013 t ill  19 5  msek v ilk et motsvAr Ar 

Över 0,5  mil jArd sek i  konsumentledet. 
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deTALJisTverKsAMHeT 15%

grossisTverKsAMHeT 32%

disTriBUTÖr 53%

Året i  korthet
under det r Äk ensk ApsÅret  

1  jAnuAri — 31 december 2013 nÅdde wesc 
en fÖrsÄl jning om 19 5  msek ,  v ilk et i 

konsumentledet motsvAr Ar cirk A 0,5  mil jArd 
sek .  rÖrelseresultAtet uppgick t ill  –76  msek . 

neTTooMsäTTningen 
UPPGICK TILL 194,6 MSEK 
(188,7). OMSÄTTNINGEN 
FÖREGÅENDE 12-MÅNADERS-
PERIOD FÖR JÄMFÖRBARA 
KVARVARANDE ENHETER 
UPPGICK TILL 300,9 MSEK.

rÖreLseresULTATeT 
UPPGICK TILL –76,0 MSEK 
(–32,8) OCH RÖRELSE–
MARGINALEN UPPGICK TILL 
–39,2 PROCENT (–15,0).
 

resULTAT eFTer sKATT 
UPPGICK TILL –97,4 MSEK 
(–30,4), MOTSVARANDE 
–9,38 SEK (–4,12) PER 
AKTIE.

egeT KAPiTAL UPPGICK 
TILL 4,2 MSEK (50,7), 
MOTSVARANDE 0,18 SEK 
(5,50) PER AKTIE.

Periodens KAssAFLÖde 
UPPGICK TILL –16,0 MSEK 
(14,7). BOLAGETS LIKVIDA 
MEDEL UPPGICK TILL 4,4 
MSEK (20,3) DEN 31  
DECEMBER 2013. DÄR-
UTÖVER HAR BOLAGET ETT 
OUTNYTTJAT KREDITUTRYM-
ME PÅ 25,1 MSEK (23,4) 
OCH SOLIDITETEN UPPGICK 
TILL 3,5 PROCENT (27,0). 

omsÄt tningsfÖrdelning  
per k A n A l 2013
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omsÄt tning och re sultAt

(MseK)
12 månader 

jan—dec 2013
8 månader  

maj—dec 2012
12 månader

maj—apr 11/12

Nettoomsättning 194,6 188,7 375,7

Rörelseresultat –76,0 –32,8 –24,7

Resultat före 
skatt –81,7 –38,0 –30,8

Resultat per 
aktie efter 
skatt, SEK –9,38 –4,12 –3,17
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vÄsentlig A h Ä ndel ser 
under Å re t

Finansiell utveckling WeSC-koncernens 
intäkter har under året främst utgjorts av 
försäljning till internationella distributörer 
samt egen distribution i Sverige, Danmark, 
Norge, England, USA, Tyskland och Öster-
rike. Fem konceptbutiker drivs även i egen 
regi i Sverige, England och USA. Total 
försäljning under det verksamhetsåret 
uppgick till 194,6 MSEK (188,7). Omsätt-
ningen för föregående 12-månaderspe-
riod för jämförbara kvarvarande enheter 
uppgick till 300,9 MSEK. Försäljningen på 
egna marknader uppgick under året till 
94,4 MSEK (98,6). Försäljning till bolagets 
distributörer uppgick under året till 100,2 
MSEK (90,1).

Koncernens bruttovinstmarginal uppgick 
under perioden januari — december 2013 
till 27,8 procent (27,6). Koncernens rörelse-
resultat för perioden januari — december 
2013 uppgick till –76,0 MSEK (–32,8). 
Rörelsemarginalen under samma period 
uppgick till –39 procent (–15). Bruttomargi-
nalen har påverkats negativt av försäljning 
av varulager. Resultat efter skatt för perio-
den januari — december 2013 uppgick till 
–97,4 MSEK (–30,4) och resultat per aktie 
uppgick till –9,38 SEK (–4,12).

Kassaflödet under perioden från föränd-
ringar av rörelsekapital uppgick till 15,2 
MSEK (41,5). Periodens kassaflöde upp-
gick totalt till -16,0 MSEK (14,7). Koncer-
nens likvida medel uppgick vid periodens 
utgång till 4,4 MSEK (20,3). Därutöver 
har bolaget ett outnyttjat kreditutrymme 
uppgående till 25,1 MSEK (23,4). 

Strukturella förändringar De struktu-
rella förändringar som genomförts har re-
sulterat i en väsentlig kostnadsbesparing. 
Härutöver genomförs ytterligare åtgärder 
för att förbättra bolagets marginaler.

Företrädesemission WeSCs styrelse 
beslutade i början av september 2013 att 
genomföra en nyemission om cirka 55 
MSEK med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare med huvudsyfte att stärka 
bolagets kapitalbas. Styrelsens beslut 
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var villkorat av godkännande vid extra 
bolagsstämma den 27 september 2013. 
Emissionen tecknades till ca 110 procent. 
Sammanlagt tecknades 13 060 500 aktier 
med stöd av teckningsrätter, motsvarande 
94,3 procent av antalet aktier i nyemis-
sionen. Av den totala emissionslikviden 
om cirka 55,4 MSEK betalades aktier 
motsvarande cirka 11,8 MSEK genom 
kvittning som del av återbetalning av den 
bryggfinansiering som WeSC erhöll i juni 
2013. Resterande antal aktier tecknades 
utan stöd av teckningsrätter, vilket mot-
svarande 5,7 procent av antalet aktier i 
nyemissionen. Företrädesemissionen var 
garanterad i sin helhet.

Marknadssituation Marknadssituationen 
är fortsatt utmanande för WeSC och 
bolagets distributörer. Bolaget bevakar 
och analyserar löpande utvecklingen för 
enskilda marknader och distributörer. 
WeSC har i vissa fall sett en stabilisering 
av marknaden under de senaste 18 
månaderna samt ökade möjligheter i nya 
marknader där avtal har tecknats.

WeSC tar över distributionen på USA 
marknaden WeSC träffar en överenskom-
melse om att ta över USA-verksamheten 
från distributions- och licenstagaren 
Oved Group Inc. Återtagandet av USA 
verksamheten sker per den 1 december 
2013 med ett avvecklingsförfarande som 
ger Oved Group rätt att sälja vissa varor 
under varumärket WeSC fram till den 31 
mars 2014. Som VD för den amerikanska 
verksamheten utses Joseph Janus och 
verksamheten bedrivs från New York i 
lokaler intill WeSC butiken på Lafayette 
Street. Ansvaret omfattar även butiksverk-
samheten i USA. Bolaget gör bedömning-
en att USA-verksamheten, inom ramen för 
WeSC America Inc., kommer att generera 
ett positivt resultat redan under 2014. 

vÄsentlig A 
h Ä ndel ser ef ter 

periodens utg Å ng

De räntebärande skulderna omfattas av 
avtal med särskilda villkor som innebär att 
bolaget enligt avtalet har förbundit sig att 

uppfylla vissa finansiella parametrar. Un-
der 2013 har de finansiella parametrarna 
enligt avtalet ej uppnåtts vilket medfört att 
bolaget har begärt, och fått beviljat, s.k. 
waiver från kreditgivaren vilket innebär en 
tillfällig acceptans för bristen. Även per 
balansdagen, den 31 december 2013, 
har bolaget begärt och erhållit en tillfällig 
acceptans från avsteget från kreditgivaren.

Vid extra bolagsstämma i WeSC AB (publ) 
den 11 februari 2014 beslutades om ett 
konvertibelprogram, innefattade emission 
av konvertibler till ett nominellt belopp om 
sammantaget högst 13 398 000 kronor, 
envar till ett nominellt belopp motsva-
rande konverteringskursen 5,00 kronor. 
Konvertibelprogrammet fulltecknades och 
tilldelning har skett i enlighet med bolags-
stämmans beslut. 

Konvertiblerna löper från och med den 1 
mars 2014 till och med den 15 mars 2017. 
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ag tillträdde som ordförande i WeSC efter vår inves-
tering i bolaget 2006 och har sedan dess dels varit 
med om en utveckling i fantastisk medvind efter att 
vi lyckades hitta rätt struktur för hur bolaget skulle 
arbeta, dels en period under senare tid av extrema 

motgångar som till stor del har hänfört sig till en oförmåga 
från ledningens sida att driva bolaget på ett strukturerat och 
affärsmässigt sätt. Dessa motgångar hade förmodligen delvis 
kunnat undvikas om vi i styrelsen hade haft bättre information 
om de aktuella problemställningarna och därmed kunnat fatta 
beslut om förändringar i verksamhet och ledning snabbare än 
vi gjort. Jag har själv känt ett stort ansvar att som huvudägare 
hjälpa till att lösa de kortsiktiga finansiella behoven och har 
gjort så i avvaktan på att vi skall känna oss så pass färdiga med 
omstruktureringen att styrelsen kan ge ledningen mandat att 
även se över de långsiktiga affärsmässiga frågorna som är av en 
mer strategisk karaktär.

Jag och styrelsen tror att de flesta förutsättningar för en fram-
tida positiv resultatutveckling och tillväxt är på plats. Detta inne-
bär att vi tror att WeSC kan nå lönsamhet redan under nästa år, 
även utan någon tillväxt i försäljningen jämfört med innevarande 
år. Bakgrunden till detta är dels att vi har genomfört omfattande 
kostnadsbesparingar som gör att vi nu är tillbaka till den nivå av 
fasta kostnader som vi hade under 2008-2009, dels att vi har 
omförhandlat flertalet distributörsavtal och övriga affärsavtal så 
att förutsättningarna för framtida lönsamhet är goda även vid en 
omsättning som begränsar sig till årets nivåer.

Theodor Dalenson
Chairman of The Board of Directors

ordfÖr Ande 
kommenter Ar

j
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vd – ord
är jag fick möjligheten att tillträda som VD för WeSC i 
oktober 2013 förstod jag att uppdraget skulle innebära 
många utmaningar, åtminstone under det första året. 
Jag fick dock ett brett mandat och tydliga direktiv från 
styrelsen som ansåg att bolaget behövde en nystart. 

Tack vare ett stort engagemang från några av styrelseledamö-
terna och en engagerad styrelseordförande har vi i skrivande 
stund lyckats genomföra en stor del av de förändringar som var 
nödvändiga. Förändringarna har varit omfattande så väl i orga-
nisationen som i affärsstrategin och det var absolut nödvändigt 
att försöka genomföra omstruktureringen i snabb takt eftersom 
mycket hade utvecklats åt fel håll under de senaste två åren, 
och så väl den förra ledningen som en stor del av organisatio-
nen stod handfallen inför de extrema utmaningarna. Det som har 
förvånat mig är att WeSC trots ett par extremt svåra år har visat 
sig ha ett fortsatt starkt varumärke som präglas av en genuin 
känsla och uppskattas hos såväl distributörer som slutkunder. 

De förändringar som har genomförts med bland annat en ny 
finanschef, en ny designchef, en ny VD och en helt ny organisa-
tion i USA där WeSC inför i år återtagit licensen och startat 
upp verksamheten i egen regi inför innevarande år är bara en 
liten del i det strategiska arbete som vi arbetar på. Det kanske 
viktigaste är att vi med styrelsens hjälp tagit fram ett nytt brand 
statement som skall vitalisera varumärket ytterligare och tydlig-
göra vart WeSC kommer ifrån och vart vi är på väg. Den korta 
sammanfattningen är:

”A premium streetweAr brAnd  
born in the streets of stockholm,  

offering innovAtive And con temporAry 
clothing And Accessories for the intel-

lectuAl slAcker who is seeking to  
express originAlity in A world of  

uniform thinking”

Även om de flesta hörnstenar för att åter kunna bygga upp en 
sund och lönsam verksamhet är på plats återstår det en hel del 
arbete med såväl stora som små frågor. Bland det viktigaste 
under 2014 är att vi löser det långsiktiga rörelsekapitalbehovet 
som gör det möjligt att åter skapa tillväxt i verksamheten och 
att vi i fråga om vår designutveckling förmår att skapa produkter 
som håller en kvalitet som våra kunder känner är attraktiv och 
prisvärd. Mycket av det här arbetet har redan påbörjats, och jag 
och styrelsen räknar med att vi har löst såväl rörelsekapitalfrå-
gan som det som kvarstår i frågan om finjustering av design, 
produktion och logistik under första halvåret 2014.
 
Sammantaget kan jag konstatera att de organisation- och 
affärsmässiga problem som fanns i bolaget under förra året vida 
överträffade vad man kunde förväntat sig, men att dessa frågor i 
stort sett är lösta och att vi börjar se resultatförbättringar redan 
under andra halvåret av innevarande år och en lönsam utveck-
ling från och med 2015.
 
Johan Heijbel
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historik
wesc grundAdes År 20 0 0 Av greger hAgelin, 

dAvid hedmAn,  pontus k Arlsson,  ingemAr 
bAck mAn,  mAt tiAs hAllencreutz och 

torbjÖrn gunnAhr,  All A med en gemensAm 
bAkgrund inom sk Ate-  och snowboArd.

2005/2006 
NOVE CAPITAL INVESTERAR I 
BOLAGET OCH BLIR NY HUVUD-
ÄGARE • SÄTTER UPP EGEN 
ORGANISATION I USA OCH TAR 
ÖVER GROSSISTVERKSAMHETEN I 
USA I EGEN REGI • KONCEPT-
BUTIK I NEW YORK ÖPPNAS 
• ÖPPNAR KONCEPTBUTIKER I 
PORTO OCH MüNCHEN •  
LANSERAR EN RESEGUIDE OCH 
GÖR EN TELEFON MED NOKIA

2000/2001 
WeSC GRUNDAS AV GREGER 
HAGELIN, DAVID HEDMAN, 
PONTUS KARLSSON, 
INGEMAR BACKMAN, 
MATTIAS HALLENCREUTz 
OCH TORBJÖRN GUNNAHR 
• BOLAGET DISTRIBUERAR 
AMERIKANSKA SKATE- OCH 
SNOWBOARDVARUMÄRKEN I 
SVERIGE FÖR ATT FINANSIERA 
UPPBYGGNADEN AV DET 
EGNA WeSC-VARUMÄRKET 
• ÅTTA INTERNATIONELLA 
DISTRIBUTÖRER

2001/2002
ÖVER HÄLFTEN 
AV OMSÄTTNINGEN 
KOMMER FRÅN WeSC 
PRODUKTER 2002/2003 

VINNER PRISET 
”BEST NEW 
SPORTSWEAR 
BRAND OF  
THE YEAR”

2003/2004 
DISTRIBUTIONEN AV 
ANDRA VARUMÄRKEN  
I SVERIGE UPPHÖR  
— FULLT FOKUS PÅ  
WeSC-PRODUKTER

2004/2005 
ExPORTFÖRSÄLJNINGEN ÖVERSTI-
GER 50 PROCENT AV DEN TOTALA 
OMSÄTTNINGEN • EGEN KONCEPT-
BUTIK I LOS ANGELES ÖPPNAS • 
DET HELÄGDA DOTTERBOLAGET We 
SUPERLATIVE CONSPIRACY INC 
STARTAS OCH WeSCS PRODUKTER 
BÖRJAR SÄLJAS I USA VIA AGENT 
• ÖPPNAR KONCEPTBUTIK I 
SEOUL • SAMARBETE MED ADIDAS 
ORIGINALS 

2006/2007 
KONCEPTBUTIKER I WIEN 
OCH BERLIN ÖPPNAS • OUT-
SOURCING AV LAGER I USA 

2007/2008 
NYA PRODUKTGRUPPEN HÖRLURAR 
LANSERAS • KONCEPTBUTIK I 
PARIS INVIGS • WeSC-SAMAR-
BETE MED PEPSI LANSERAS I 
USA. SOM EN DEL I LANSE-
RINGEN ANORDNAR WeSC DEN 
OFFICIELLA EFTERFESTEN 
TILL MTV MUSIC AWARDS I 
LAS VEGAS • WeSC GENOMFÖR 
ÄGARSPRIDNING GENOM EN 
NYEMISSION OCH NOTERAS PÅ 
NASDAq OMx, FIRST NORTH

16
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hur det bÖrjAde

Idén med WeSC var att göra streetfashion 
för en något mer mogen målgrupp, något 
som dåtidens streetwear inte kunde er-
bjuda. För att finansiera uppbyggnaden av 
det egna varumärket distribuerade WeSC 
under de första åren även amerikanska 
skate- och snowboardrelaterade varumär-
ken på den svenska marknaden, men en-
dast ett år efter starten stod WeSCs egna 
produkter för hälften av omsättningen. 

2008/2009 
EFTER EN FÖRSÄLJNINGS-ÖKNING 
PÅ NÄRMARE 80 PROCENT FÖR 
HELÅRET ÄR USA WeSCS STÖRSTA 
MARKNAD • DEN FRAMGÅNGSRIKA 
LANSERINGEN AV ACCESSOARER 
OCH HÖRLURAR FORTSÄTTER • 
ETT NYTT SAMARBETE INLEDS 
MELLAN WeSC OCH NOKIA • EN 
NY KONCEPTBUTIK ETABLERAS I 
LONDON

2009/2010 
FÖRSÄLJNINGEN FORTSÄTTER 
ATT ÖKA, FRAMFÖRALLT I USA 
• WeSC UPPNÅR LÖNSAMHET I 
USA • WeSC UTVECKLAR ETT 
SKOSORTIMENT FÖR LANSERING 
PÅ BOLAGETS INTERNATIONELLA 
SÄLJMÖTE I JULI 2010 • ETT 
ANTAL NYA KONCEPTBUTIKER 
ÖPPNAS RUNT OM I VÄRLDEN OCH 
FLERA PLANERAS 

2010/2011 
LYCKOSAM LANSERING AV WeSC 
FOOTWEAR • WeSC TAR ÖVER DANMARK 
I EGEN REGI • WeSC VINNER HABITS 
MODEExPORTPRIS • TVÅ NYA KONCEPT-
BUTIKER I EGEN REGI ÖPPNAS I ASPEN, 
USA OCH SANTA MONICA, LA, USA • 
SEx NYA DISTRIBUTÖRSBUTIKER ÖPPNAS 
I LONDON, ANTWERPEN, AMSTERDAM, 
HONG KONG OCH OSLO • ExPORTEN 
UTGÖR 84 PROCENT AV OMSÄTTNINGEN.

2011/2012 
WeSC ÖPPNAR NYA BUTIKER 
I CHAMONIx, FRANKRIKE OCH 
MONTREAL, KANADA • WeSC 
FÖRVÄRVAR 49 PROCENT I 
BOLAGETS NORSKA DISTRI-
BUTÖR OCH 100 PROCENT AV 
BOLAGETS ENGELSKA DISTRI-
BUTÖR • DET TUFFA MARKNADS-
FÖRUTSÄTTNINGARNA SAMT 
FÖRSÄMRADE BRUTTOMARGINALER 
LEDER TILL ATT EN RAD 
STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR 
GENOMFÖRS.

2012/2013 
WeSC TRÄFFADE I MAJ 2012 ETT AVTAL MED 
NEW YORK-BASERADE OVED APPAREL CORPORATION 
AVSEENDE DEN AMERIKANSKA MARKNADEN • ÅRS-
STÄMMAN FATTADE BESLUT OM ATT ÄNDRA BOLAGETS 
RÄKENSKAPSÅR TILL PERIODEN 1 JANUARI — 31 
DECEMBER • WeSCS STYRELSE BESLUTADE I BÖRJAN 
AV NOVEMBER 2012 ATT GENOMFÖRA EN NYEMISSION 
OM CIRKA 21 MSEK MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BO-
LAGETS AKTIEÄGARE MED HUVUDSYFTE ATT STÄRKA 
BOLAGETS KAPITALBAS • MARKNADSSITUATIONEN ÄR  
FORTSATT UTMANANDE FÖR BOLAGETS DISTRIBUTÖRER  
I SÖDRA EUROPA. • BOLAGET BEVAKAR OCH ANALY-
SERAR LÖPANDE UTVECKLINGEN FÖR ENSKILDA 
MARKNADER OCH DISTRIBUTÖRER.

2013 
I SLUTET AV AUGUSTI TILLSÄTTS JOHAN 
HEIJBEL SOM VD FÖR KONCERNEN • NYTT 
DESIGNTEAM FÖR WeSC ANLITAS • OM-
STRUKTURERING I LEDNINGEN I FORM AV 
EN NY CFO OCH SÄLJCHEF • UNDER VÅREN 
TECKNAS ETT DISTRIBUTIONS AVTAL MED 
YUN SAN CORPORATION FÖR ASIEN, SAMT 
ETT LICENSAVTAL FÖR AUSTRALIEN • 
UNDER SENARE DELEN AV ÅRET TAR WeSC 
TILLBAKA USA UNDER EGEN REGI FRÅN 
DEN TIDIGARE LICENSTAGAREN OVED 
APPAREL • WeSCS STYRELSE BESLUTADE 
I SEPTEMBER 2013 ATT GENOMFÖRA EN 
NYEMISSION OM CIRKA 55 MSEK MED FÖ-
RETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE 
MED HUVUDSYFTE ATT STÄRKA BOLAGETS 
KAPITALBAS.

17

det internAtionellA  
genombrottet

Redan från början fanns ett internationellt 
fokus i bolaget varför WeSC valde att 
knyta till sig åtta internationella distributö-
rer. 2004/2005 kom det internationella ge-
nombrottet. Omsättningen ökade med 70 
procent, från 64 MSEK till 110 MSEK, och 
exporten var nu större än försäljningen i 
Sverige. Rörelseresultatet uppgick detta 
räkenskapsår till cirka 1 MSEK. WeSC fick 
på kort tid många av de mest prestige-
fulla återförsäljarna inom streetwear som 
återförsäljare av WeSC-produkter. 2004 
etablerades det helägda dotterbolaget We 
Superlative Conspiracy Inc. och WeSCs 

produkter började säljas i USA via en 
agent. En konceptbutik med i Los Angeles 
öppnades och 250 gäster bjöds in till 
invigningsfest och modevisning på The 
Standard Hotel. Året därpå intensifierades 
USA-satsningen när WeSC tog över 
distribution och försäljning i egen regi. I 
samband med detta blev Nove Capital 
bolagets nya huvudägare. Det amerikan-
ska lagret lades ut på en tredje part och 
ett eget kontor etablerades i Los Angeles. 
Hösten 2006 flyttade bolagets verkstäl-
lande direktör, Greger Hagelin, till USA för 
att fokusera på den amerikanska verksam-
heten. 2008/2009 visade den amerikanska 
verksamheten en försäljningstillväxt på 
91 procent och USA blev därmed den 

största marknaden för WeSC. I samband 
med detta flyttade Greger Hagelin tillbaka 
till Sverige för att fokusera mer på Europa 
och Asien. 2009/2010 fortsatte bolaget att 
växa med starkt kassaflöde. 2010/2011 
stod exporten för 84 procent av omsätt-
ningen. Under 2011/2012 såg WeSC över 
distributionen, vilket bland annat resultera-
de i att man förvärvade 49 procent av den 
norska distributören och förvärvade 100 
procent av bolagets engelska distribution. 
Under december 2013 tog WeSC tillbaka 
distributionsverksamheten i USA efter att 
den har varit utlicensierad sedan 2012.

2003/2004 kom det stora genombrottet 
i Sverige. Försäljningen ökade med 93 
procent, från 33 MSEK till 64 MSEK, varav 
mer än 80 procent härstammade från 
Sverige. Rörelseresultatet uppgick detta 
räkenskapsår till cirka 7 MSEK. I samband 
med det upphörde distributionen av andra 
varumärken i Sverige och fullt fokus lades 
istället på bolagets egna produkter. 
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vArumÄrk e 
och 

produk ter
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vA rumÄ rk e t wesc

WeSCs varumärke utgör grunden för hela 
bolaget och aktörer inom WeSCs nätverk 
såsom distributörer och återförsäljare 
kontrolleras kontinuerligt för att säkerstäl-
la att de följer reglerna för hur varumärket 
ska presenteras. Bolaget verkar vidare 
för att ingen otillåten användning av dess 
kännetecken sker, såsom piratkopiering 
eller andra varumärkesintrång. WeSC 
arbetar kontinuerligt med varumärkes-
skydd i samtliga länder där bolaget 
har försäljning samt på ett flertal andra 
marknader där det antingen finns planer 
på försäljning eller där bolaget bedömt 
att det finns stor risk för kopiering. WeSC 
har dessutom kontinuerlig bevakning 
av andras eventuella registreringar av 
namnet WeSC. 

de sign

WeSC designar premium streetwear. Det 
är streetwear med en högre modegrad; 
en blandning av traditionell streetwear 
och rådande mode. Det kan vara ett 
traditionellt streetwear-plagg som 
utförs i ett nytt material som vanligtvis 
används mer inom mode. Det kan också 
vara ett typiskt modeplagg som utförs 
med detaljer som är karakteristiska för 
streetwear. Designen är enkel och stilren 
i jämförelse med mer traditionell street-
wear och upplevs som innovativ, lekfull 
och utmanande. Produkterna känneteck-
nas av funktion, kvalitet och genomtänkta 
detaljer. 

WeAktivisterna är involverade i design-
arbetet och bidrar genom inspiration, 

formgivning och marknadsföring till 
starka och trendsättande kollektioner.

WeSC designar för den kultur bolaget 
befinner sig i och gör sina egna tolkningar 
av samtidens trender vilket lett till att 
varumärket ses som nyskapande. WeSC 
var till exempel bland de första i sin genre 
att göra repetitiva grafiska mönster som 
placeras över hela plagget. 

produk tutbud

WeSCs sortiment är fördelat på två hu-
vudkollektioner om året, höst- och vårkol-
lektionen. Utöver huvudkollektionerna gör 
WeSC även två mellankollektioner – vinter 
respektive sommar. Mellankollektionerna 
är betydligt mindre.

begreppet WeAretheSuperlAtiveConSpirACy,  Är 
svÅrt At t gÖr A r Ät t visA pÅ svensk A ,  men k An 

frit t  ÖversÄt tAs t ill  vi  är den överlägSnA 
SAmmAnSvärjningen . 

det  Är en ironisering Av At t wescs nÄt verk skulle 
vAr A den ultimAtA konspir Ationen Av mÄnniskor. 

just v i-k Änsl An,  gemensk Ap och At t utr Ät tA nÅgot 
t illsAmmAns,  Är en v ik tig  del  Av bol Agets f ilosofi . 

dÄrtill  Är k re Ativ itet,  punk mentAlitet  och At t gÖr A 
sAk er pÅ nyA sÄt t,  vÅgA utmAnA etAblissemAnget och 

g Å sin  egen vÄg v ik tig A hÖrnstenAr i  wesc.
 

At t  hA kul Är ocksÅ en del  Av wesc.  humor, 
of tA Av ironisk k Ar Ak tÄr,  AnvÄnds myck et i 

mArk nAdskommunik Ationen.
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mArk nAd
street we Ar hAr under de senAste t io  Åren 

vArit  et t  Av de snAbbAst vÄ x Ande segmenten 
inom k l Ädbr Anschen. 

nÄr wesc grundAdes År 20 0 0 bestod street we Ar 
t ill  stÖrstA delen Av t-shirts,  k epsAr och 
je Ans,  med ung A k ill Ar som mÅlgrupp.  idAg 

hAr street we Ar ut veck l Ats mot Ök Ade insl Ag 
Av mode sAmtidigt  som tr Adit ionellt mode hAr 

Ök Ade insl Ag Av street. 

wescs 
mA rk n Adsposit ion

WeSC är positionerat inom det övre mel-
lanprissegmentet där starka varumärken och 
tydliga koncept har ökat i betydelse. WeSC 
har en relativt unik position inom streetwear 
och strävar efter att aldrig använda pris 
som säljargument. Målgruppen för WeSCs 
produkter attraheras av bolagets design, 
historien kring WeSC samt varumärkets 
trovärdighet. WeSCs målgrupp definieras 
av bolaget som ”intellektuella slackers”. 
Konsumenternas och butikernas krav på 
kollektioner med en attraktiv design, unika 

egenskaper och hög produktkvalitet utgör 
ett grundkrav som WeSC alltid eftersträvar. 
Det viktigaste konkurrensmedlet vid sidan 
av design och kvalitet är konsumenternas 
kännedom och upplevelse av varumärket. 
WeSC är idag ett starkt och väletablerat 
varumärke. Dessutom riktar sig WeSC, till 
skillnad från den övergripande streetwear-
marknaden, till både kvinnor och män med 
separata kollektioner såväl som ett stort 
utbud av hörlurar, skor och accessoarer. 
Eftersom WeSC har en unik identitet ses 
återförsäljarnas övriga varumärken mer som 
komplement än som direkta konkurrenter.

WeSCs konkurrenter skiljer sig något från 
marknad till marknad, men det finns ett antal 
globala varumärken som är återkommande 
på de flesta marknader. Konkurrenterna 
har även ändrats över tiden, från enbart 
varumärken förknippade med brädsporter 
såsom Billabong, Burton och Quicksilver, till 
varumärken som är mer förknippade med 
mode, till exempel Acne, Levis och Filippa K. 

WeSCs mer direkta konkurrenter är starka 
varumärken inom streetwear såsom Vans, 
Supreme, Carhart, Stussy med flera.
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sverige 27%

sTorBriTAnnien 15%

UsA 2%

iTALien 9%TYsKLAnd 8%

FrAnKriKe 6%

KAnAdA 3%

greKLAnd 6%

BeneLUX 4%

norge 5%

sPAnien 2%
PorTUgAL 1%

ÖvrigA 12%
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fÖrsÄljning
wescs AffÄrsmodell bygger pÅ tre 

distributionsk AnAler;  distributÖrer, 
grossist verksAmhet och detAl jist- 

verksAmhet.  huvuddelen Av produk tionen  
sk er mot l AgdA fÖrorder v ilk et minimer Ar  
risk och l AgeruppbyggnAd,  v ilk et i  s in  tur 

mÖjliggÖr en effek tiv  k ApitAlhAntering. 

wesc

disTriBUTÖr
grossisT-
verKsAMHeT

deTALJisT-
verKsAMHeT

ÅTerFÖrsäLJAre

KonsUMenT

22
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A ffÄ rsmodell

WeSCs distributörer köper varor av WeSC 
och ansvarar sedan själva för leverans 
och fakturering till återförsäljare. I Sverige, 
Norge, Danmark, England, USA, Tyskland 
och Österrike driver WeSC egen gros-
sistverksamhet vilket innebär direktförsälj-
ning till fristående återförsäljare. I USA 
har WeSC under slutet av året träffat en 
överenskommelse om att återta distribu-
tionsverksamheten i USA. 

Distributörerna köper WeSCs varor till 
ett lägre pris än återförsäljarna vilket 
innebär att WeSCs bruttomarginaler är 
högre på de marknader där man har 
egen grossistverksamhet. WeSC bedriver 
även egen detaljistverksamhet och äger 
idag fem WeSC-butiker som säljer direkt 
till konsument. Detaljistverksamheten 
är den distributionskanal som ger de 
högsta bruttomarginalerna eftersom 
WeSC säljer direkt till konsument utan 
mellanled. WeSC har under ett år fyra 
så kallade införsäljningsperioder – en 
period för varje kollektion. WeSC har två 
huvudkollektioner (vår och höst) samt två 
mellankollektioner (sommar och vinter). 
Dessa säljs in cirka fyra till sex månader 
före leverans.

Under fyra införsäljningsperioder lägger 
återförsäljare och distributörer order på 
den aktuella kollektionen utifrån visnings-
kollektioner. Distributörerna har säljrättig-
heter för specifika geografiska marknader, 
vanligen ett land, och lägger vid varje 
ordertillfälle en samlad order för nätverket 
av återförsäljare på respektive marknad. 
Distributörernas samlade order adderas 
till den mottagna ordern från WeSCs egna 
säljare i grossistverksamheten och den 
order WeSC lägger för den egna detaljist-
verksamheten. Den samlade ordern ligger 
till grund för produktion och leverans. 

Bolaget har historiskt i huvudsak beställt 
endast de volymer som motsvaras av 
orderstocken. För vissa nyckelprodukter 
lägger bolaget en extraorder för att under 
säsongen ha möjlighet att maximera 
försäljningen (så kallad omgåendeför-
säljning). Nyckelprodukterna består av 
produkter som WeSC av erfarenhet vet 
säljer bra. Därmed kan WeSC omgående 
under säsongen leverera mer av dessa 
produkter till återförsäljarna. WeSC 
erbjuder möjlighet att komplettera vissa 
produkter i säsong.

När det gäller produktgruppen hörlurar 
sker huvuddelen av försäljningen till om-
gåendeförsäljning. Idag säljs merparten 
av WeSCs hörlurar av distributörer som 
är speciellt inriktade på marknaden för 
konsumentelektronik. 

fÖrsÄ l jnings str Ategi

Nya marknader och högre penetration 
på befintliga marknader WeSC har idag 
försäljningen över 1 MSEK på 25 mark-
nader på årsbasis: Benelux, Danmark, 
Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong 
Italien, Japan, Kanada, Kina, Norge, Nya 
Zeeland, Portugal, Ryssland, Schweiz, 
Singapore, Spanien, Storbritannien, Sve-
rige, Sydkorea, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, 
USA och Österrike. Härutöver säljer WeSC 
produkter på en rad ytterligare länder och 
marknader där årsomsättning understiger 
1 MSEK. Ambitionen är att bli ett framträ-
dande varumärke i de butiker där WeSC är 
representerat. WeSCs framtida expansion 
och tillväxt skall genereras både av fler 
återförsäljare per marknad och av högre 
genomsnittsorder per återförsäljare. WeSC 
avser även att expandera och öppna upp 
verksamhet tillsammans med partners på 
nya marknader i Europa, Sydamerika och 
Asien under de närmaste åren. 

Egna Marknader Vid verksamhetsårets 
utgång hade WeSC egen verksamhet 
på sex geografiska marknader, Sverige, 
Danmark, England, USA, Tyskland och 
Österrike. 

Marknader under Licensavtal Under 
2013 ingick WeSC i ett licensavtal med 
Ultimate Creative Agencies PTY Ltd. av-
seende den australiska marknaden, vilken 
lämpar sig mycket väl för en utlicensiering, 
inte minst då det geografiska läget innebär 
en omvänd säsongscykel. UCA har en lång 
och framgångsrik historik av att bedriva 
försäljning inom det segment av livsstils 
varumärken som WeSC tillhör. WeSC får 
redan från start en upparbetad distribution 
via varuhuskedjan Myer, som närmast kan 
beskrivas som Australiens motsvarighet till 
Bloomingdales i USA.

Egen distributionsverksamhet ger ökad 
kontroll över marknaden samt möjlighet till 
högre marginaler samtidigt som bolaget 
får en ökad lagerrisk. Den egna distribu-
tionsverksamheten kan antingen bestå 
av säljpersonal anställd av WeSC eller 
som i Tyskland och Österike av agenter. 
Agenterna får provision från WeSC base-

rad på WeSCs erhållna betalningar från 
återförsäljarna. Kostnaderna för agenterna 
är rörliga eftersom de är kopplade till 
försäljningsvolymen medan kostnaden 
för distributionsverksamhet med egen 
säljpersonal är av mer fast karaktär. I 
Sverige, England och USA driver WeSC 
även egna butiker. 

Distributörsdrivna marknader På de 
marknader där WeSC ej bedriver egen 
verksamhet arbetar WeSC med självstän-
diga distributörer som var och en repre-
senterar WeSC på sin marknad. Dessa 
köper WeSCs varor och säljer under eget 
ansvar till återförsäljarna. WeSC tillämpar 
en selektiv distributionsstrategi och 
samarbetar endast med de återförsäljare 
som bäst kan representera varumärket. 
I Norge äger WeSC 49 procent av lokala 
distributören. Flera av WeSC distributörer 
driver egna konceptbutiker. 

Konceptbutiker WeSC hade per den 31 
december 2013 25 konceptbutiker varav 
fem egna butiker; tre i Stockholm, en i 
London och en i New York. Konceptbuti-
kerna skapar varumärkeskännedom och 
är ett effektivt sätt att visa upp WeSCs 
hela sortiment och kommunicera vad 
WeSC står för. 

sÄsongsvA riAt ioner

Klädbranschen generellt sett är påverkad 
av säsongsvariationer på grund av olika 
kollektioner och olika försäljningsperioder. 
I WeSC-koncernen är kostnaderna relativt 
konstanta under räkenskapsåret, medan 
försäljningsvolymerna och därigenom 
omsättningen varierar mellan kvartalen. 
Säsongsvariationer påverkar även bola-
gets rörelseresultat och likviditet.
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mArk nAdsfÖring
wesc ble v t idigt  k ÄndA fÖr sin  trovÄrdigA 

och kostnAdseffek tivA mArk nAdsfÖring. 

med smÅ resurser lyck Ades bol Aget sk ApA 
ef terfr Åg An hos sin  mÅlgrupp genom 

informell A sAmArbeten med de mest init ier Ade 
inom streetkulturen intern Ationellt,  v ilk A i 
s in  tur spred vArumÄrk et v idAre ,  sÅ k All Ad 

guerillA mArketing . 

weAk tiv isternA ( weActiv ist®)  Är centr Al A 
i  mArk nAdsfÖringen och en del  Av  

the SuperlAtive  ConSpirACy.

A ffÄ rsmodell

WeSC har en bred marknadsföringspalett 
och producerar bland annat kataloger, 
marknadsföringsmaterial för återförsäl-
jare, annonser, webbsidor, reklamfilmer 
och diverse events som mässor, mode-
visningar, skateboardtävlingar och fester. 
Aktiviteterna hålls ihop av ett gemensamt 
tema varje säsong. Det mesta produceras 
i den egna organisationen och implemen-
teras sedan på de olika marknaderna. Att 
skapa den rätta WeSC-känslan är viktigt, 
och eftersom kreativitet är en av hörnste-
narna för WeSC är resultatet innovativa 

och relativt oväntade kampanjer. Målet är 
att målgruppen ska finna marknadskom-
munikationen så intressant att kunderna 
förutom att gilla varumärket och köpa 
produkterna också berättar om det för 
sina vänner. WeSC är inte bara produk-
ter – det är ett varumärke man vill vara 
delaktig i och ha roligt tillsammans med 
– kampanjerna, teman och livsstilen.

Centrala i marknadsföringen är WeAk-
tivisterna som fungerar som informella 
ambassadörer för varumärket. Kän-
netecknande för WeAktivisterna är att de 
är framgångsrika och erkända inom sin 

nisch, ibland kända och ibland okända för 
en bredare målgrupp. De är entreprenörer 
som går sin egen väg och är starka nog 
att vara ödmjuka. WeSC har WeAktivister 
inom ett brett fält av områden, allt 
från skateboardåkare, snowboardå-
kare, skådespelare och artister till DJ:s, 
klubbägare, fotografer, konstnärer och 
stjärnkockar. WeSC aktiverar WeAktivis-
terna, och de i sin tur aktiverar bolaget 
genom events, utställningar, tävlingar, 
marknadsföring, men framförallt genom 
sin relation till varumärket och varandra.
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2004 designAr WesC en 
BegränsAd KoLLeKTion 
inneHÅLLAndes eTT Mindre 
AnTAL sKor oCH KLäder 
ÅT AdidAs originALs. 
ProdUKTernA soM Bär 
BÅdA BoLAgens LogoTYPer 
säLJs i UTvALdA BUTiKer 
värLden Över oCH FÅr sTor 
UPPMärKsAMHeT. 

2005 genoMFÖr WesC 
TiLLsAMMAns Med FLY nordiC 
värLdens HÖgsTA Modevisning. 
eTT sPeCiALCHArTrAT FLYgPLAn 
FYLLT Med inBJUden Press 
FrÅn HeLA värLden sAMT 
WesCs viKTigAsTe KUnder 
oCH sAMArBeTsPArTners FLYgs 
sToCKHoLM—BArCeLonA TUr 
oCH reTUr. i LUFTen BJUder 
WesC PÅ en Modevisning, 
oCH väL FrAMMe i BArCeLonA 
ArrAngerAs en sTorsLAgen 
KräFTsKivA PÅ sTrAnden. 

2006 LAnserAr WesC en 
sPeCiALdesignAd MoBiLTeLeFon 
TiLLsAMMAns Med noKiA 
(noKiA 3250 WesC LiMiTed 
ediTion). eFTersoM WesC 
dennA säsong HAr eTT 
reseTeMA i KAMPAnJen, 
inneHÅLLer MoBiLTeLeFonen 
WeAKTivisTernAs egnA 
resegUider, LÅTAr oCH 
videoKLiPP. MoBiLTeLeFonen 
LevererAs Med eTT 
”TrAveLKiT” FrÅn WesC.

2007 väLJs WesC UT 
FÖr ATT deLTA i PePsis 
”PreMiUM good CAMPAign” 
i UsA. WeAKTivisTen oCH 
grAFFiTTiLegenden AXis 
designAr en LiMiTerAd dieT 
PePsi-FLAsKA soM Bär BÅdA 
BoLAgens vArUMärKen. FLAsKAn 
LAnserAs genoM en sTor FesT 
i LAs vegAs direKT eFTer 
MTv video MUsiC AWArds 
där en Mängd WeAKTivisTer 
TiLLsAMMAns Med sTorA deLAr 
Av värLdens MUsiKeLiT är PÅ 
PLATs. 

2008 inLeder WesC oCH noKiA 
eTT nYTT sAMArBeTe Kring 
ACCessoArer; noKiA + WesC 
visUAL soUnd resULTerAr i 
en nY LinJe HÖrLUrAr soM 
disTriBUerAs TiLLsAMMAns Med 
noKiAs nYA MoBiLTeLeFoner. 
WesCs FÖrsTA ProJeKT Med 
noKiA inLeddes 2006 oCH vAr 
eTT sAMArBeTe Med en MYCKeT 
BegränsAd UPPLAgA TeLeFoner. 
deT nYA ProJeKTeT Avser 
en BredAre MArKnAd oCH är 
deT FÖrsTA KoMMersieLLA 
ProJeKTeT soM WesC oCH 
noKiA sAMArBeTAr Kring.

2009 sLäPPer WesC ProdUKTer 
TiLLsAMMAns Med BLAnd AndrA 
deLTA, KAZUKi, MAdsAKi, 
sTAsH, TonY ArCABAsCio Med 
FLerA. vArUMärKeT FirAr 
10-ÅrsJUBiLeUM i sToCKHoLM, 
Med en BeJUBLAd FesT PÅ 
CAFÉ oPerA Med UPPTrädAnden 
Av WeAKTivisTernA TiMBUKTU 
& CHords, MiLLenCoLin, LAdY 
TigrA oCH HoFFMAesTro. 
deT BLir en Av de MesT 
oMsKrivnA FesTernA i svensK 
MediA Under 2009. 

2010 ForTsäTTer WesC ATT 
ÖPPnA nYA KonCePTBUTiKer 
värLden Över, BLAnd AnnAT 
i London, AMsTerdAM, 
AnTWerPen, AsPen, ToKYo oCH 
HongKong. WesC FooTWeAr, 
’LUXUrY sneAKers’, 
PresenTerAs FÖr FÖrsTA 
gÅngen oCH BLir genAsT 
en sUCCÉ BLAnd MediA 
oCH inKÖPAre PÅ BreAd 
& BUTTer, BerLin. nYA 
sAMArBeTen UTForMAs, 
WesC sKATeCAMP ÖPPnAr 
UPP FÖr en FJärde veCKA 
TACK vAr enorMT PosiTivT 
gensvAr. PresenTATionen 
Av TeMAT FÖr sPring 2011 
”THe sUPerLATive nATion” 
FÅr vArMT MoTTAgAnde Av 
disTriBUTÖrer, Press M.FL. 
WesC FYLLer Tio År oCH 
FrAMTiden ser LJUs UT. 

2011 inLeds Med LAnseringen 
Av en CAPsULe-KoLLeKTion 
Med soLgLAsÖgon, FrAMTAgnA 
i sAMArBeTe Med deT 
PresTigeFULLA iTALiensKA 
vArUMärKeT reTrosUPerFUTUre. 
ProdUKTernA TAs eMoT väL 
Av ArTisTer, TrendsäTTAre, 

Press oCH KonsUMenTer 
värLden Över. HeMsidAn 
WesC.CoM BeLÖnAs Med en 
FWA (”FAvoUriTe WeBsiTe 
AWArds”), viLKeT är en 
BedriFT i BrAnsCHen. 
MUsiKgrUPPen TeddYBeArs 
oCH sKATeBoArdTALAngen eLi 
reed är nÅgrA Av ÅreTs nYA 
WeAKTivisTer.

2012 LAnserAs eTT 
HÖrLUrssAMArBeTe MeLLAn 
WesC oCH ProdUCenTen 
rZA sAMT eTT sAMArBeTe 
Med BiLFÖreTAgeT sMArT, 
viLKeT resULTerAde i en 
sPeCiALdesignAd BiL oCH 
eTT PAr HÖrLUrAr. dessUToM 
LAnserAs deT egnA MAgAsineT 
”sUPerLATive ConsPirACY”, 
sAMT FiLMer oCH ACCessoArer 
TiLLsAMMAns Med sTAndArd 
HoTeLs. HärUTÖver inLeds 
eTT sAMArBeTe Med sKriLLeX.
 
FrÅn deCeMBer 2012 TiLL 
MArs 2013 genoMFÖrde 
WesC oCH CHAMBers BY rZA 
eTT eXKLUsivT sAMArBeTe 
TiLLsAMMAns Med QUenTin 
TArAnTino inFÖr LAnseringen 
Av HAns senAsTe FiLM 
— dJAngo UnCHAined. en 
sPeCiALTrAiLer visAdes i 
WesCs KonCePTBUTiKer rUnT 
oM i värLden oCH TävLingAr 
HÖLLs där deLTAgAre HAde 
CHAnsen ATT vinnA CHAMBers 
BY rZA-HÖrLUrAr, BiLJeTTer 
TiLL LoKALA gALAPreMiärer, 
FÖrHAndsvisningAr Av 
FiLMen, deT rZA-ProdUCerAde 
soUndTrACKeT oCH Mer.

Under 2013 genoMFÖrde 
WesC en CoLLABorATion 
Med svensKA vArUMärKeT 
HAPPYsoCKs där eTT AnTAL 
ProdUKTer designAdes 
Av Bägge BoLAgen. WesC 
sAMArBeTAde även Med 
grAFFiTi ArTisTen sUPerBLAsT 
i designen Av nÅgrA 
säsongsreLATerAde ProdUKTer. 
ALLA dessA ProdUKTer 
MArKnAdsFÖrdes oCH sÅLdes 
gLoBALT.

wesc 
sAmArbetAr 
med stArk A 
vArumÄrk en
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vÅrt AnsvAr
wesc Är eng Ager At i  fr Ågor som rÖr sociAlt 

AnsvArstAg Ande .  det  spegl Ar bol Agets 
vArumÄrk e och reflek ter Ar bol Agets Ager Ande . 

det  Är en s jÄlvk l Arhet fÖr wesc At t 
respek ter A Andr A mÄnniskor och de mÄnsk lig A 
r Ät tigheternA sAmt At t jobbA fÖr en hÅllbAr 

ut veck ling.  wesc v ill  At t  de  mÄnniskor som 
tillverk Ar bol Agets produk ter sk A fÅ r Ät t 
betAlning och verk A i  en br A Arbetsmil jÖ.

För att säkerställa att produktionen sker under goda arbets- och 
miljöförhållanden tillämpar WeSC en uppförandekod som leve-
rantörerna måste följa. Dessutom besöker WeSC varje leverantör 
regelbundet för att säkerställa att bolagets samtliga krav avseende 
kvalitet samt arbets- och miljöförhållanden efterlevs. Skulle det 

framkomma att en leverantör inte följer WeSCs uppförandekod 
kommer bolaget direkt påpeka detta för att leverantören ska kunna 
åtgärda bristerna. Om en leverantör brister vid upprepade tillfällen 
eller inte vill efterfölja WeSCs krav, kommer bolaget att avsluta 
samarbetet. 

 1 LÖNER OCH FÖRMÅNER 

 2 ARBETSTID OCH REGLERING AV ÖVERTID 

 3 FÖRBUD MOT BARNARBETE 

 4 FÖRENINGSFRIHET, RÄTT TILL FACKLIG  
  ANSLUTNING OCH KOLLEKTIV FÖRHANDLING 

 5 FÖRBUD MOT TVÅNGSARBETE SAMT MOT  
  FYSISKT ELLER PSYKISKT HOT

 6 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING 

 7 HÄLSA OCH SÄKERHET 

 8 MILJÖHÄNSYN 

 9 LAGSTIFTNING, LOKAL OCH  
  INTERNATIONELL STANDARD

 10 DJURHANTERING I DE FALL DJURMATERIAL  
  ANVÄNDS I BOLAGETS PRODUKTER

 11 SOCIALT ENGAGEMANG LOKALT  
  OCH GLOBALT

wescs uppfÖr A ndekod

WeSCS UPPFÖRANDEKOD, SOM ÅTERFINNS I SIN HELHET UNDER WWW.WESC.COM, INNEFATTAR FÖLJANDE PUNKTER: 
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Nedan följer en redovisning av en del 
av WeSCs sociala och miljöinriktade 
engagemang i dagsläget: 

 
WeSC ÄR MEDLEM I ”TExTILIMPORTÖ-
RERNA” OCH FÖLJER DESS RIKTLIN-
JER ANGÅENDE KEMISKT INNEHÅLL I 
TExTILPRODUKTER, BASERADE PÅ EUS 
REKOMMENDATIONER OCH LAGSTIFT-
NING. SOM ExEMPEL KAN NÄMNAS 
ATT ALLA FÄRGNINGS- OCH TRYCK-
TEKNIKER SOM BOLAGET TILLÄMPAR 
ÄR CERTIFIERADE ENLIGT ”OEKO TEx 
STANDARD 100” (MER INFORMATION: 
WWW.OEKO-TEx.COM ELLER WWW.IFP.
SE.) MÅLET ÄR ATT ALL PRODUK-
TION SKA UPPFYLLA MINST DENNA 
STANDARD. ATT PRODUCERA JEANS ÄR 
OFTA FÖRKNIPPAT MED STOR MILJÖ-
PÅVERKAN I SAMBAND MED TYGTILL-
VERKNING, TVÄTT OCH SLUTPRODUK-
TION. WeSC LÄGGER SÄRSKILD VIKT 
VID ATT JEANSTILLVERKNINGEN SKER 
PÅ MILJÖMÄSSIGT GODA GRUNDER. 
ÅTERANVÄNDNING AV VATTEN, INSAM-
LANDE AV REGNVATTEN, KONTROLL AV 
VATTENKVALITET OCH FRAMFÖRALLT 
BEAKTANDE AV WeSCS KEMIKALIE-
HANDLEDNING (MINST REACH STAN-
DARD) ÄR GRUNDREGLER OCH ”VÅR” 
JEANSFABRIK ANVÄNDER I SNITT 
6 LITER VATTEN PER PAR JEANS 
VILKET ÄR LÅNGT UNDER INDUSTRI-
STANDARD. 

 
UNDER HÖSTEN 2010 PÅBÖRJADE WeSC 
ETT SAMARBETE MED EN ExTERN 
KONSULT FÖR ATT GRANSKA ALLA 
LEVERANTÖRER I ASIEN MED AVSE-
ENDE PÅ MILJÖ OCH ARBETSVILLKOR. 
I EN FÖRSTA FAS GRANSKADES ALLA 
LEVERANTÖRER I KINA. I NÄSTA FAS 
GENOMFÖRDES ÅTGÄRDER OCH UPPFÖL-
JANDE GRANSKNINGAR. I DEN TREDJE 
FASEN GENOMFÖRDES GRANSKNINGAR 
AV WeSCS ÖVRIGA LEVERANTÖRER I 
ASIEN. ALLA LEVERANTÖRER I ASIEN 
HAR 2012 GENOMGÅTT MINST EN 
”SOCIAL IMPROVEMENT AUDIT”

 
WeSC ÄR DELAKTIGA OCH DRIVANDE, 
SEDAN STARTEN 2011, I SWEDEN 
TExTILE WATER INITIATIVE (STWI) 
SOM ÄR ETT LÄRANDE SAMARBETSPRO-
JEKT MELLAN ETT 30-TAL FÖRETAG 
OCH VARUMÄRKEN INOM TExTIL-  
OCH LÄDERBRANSCHEN OCH STOCKHOLM 
INTERNATIONAL WATER INSTITUTE. 
MÅLET MED DENNA LÄRANDE PROCESS 
HAR VARIT ATT TA FRAM RIKTLINJER 
— GUIDELINES — SOM LEDER TILL 
HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING I ALLA 

PROCESSER, FRÅN TRÅD OCH HUD 
TILL FÄRDIG PRODUKT SAMT ATT ÖKA 
KUNSKAPEN OM VATTNETS ROLL I LE-
VERANTÖRSKEDJAN. STWI HAR TAGIT 
FRAM OCH PUBLICERAT GUIDELINES 
OCH 2013—2014 SKA MEDLEMMARNA 
UTBILDAS I OCH IMPLEMENTERA DE 
NYA RIKTLINJERNA. IMPLEMENTE-
RINGEN AV GUIDLINES HAR PÅBÖR-
JATS HOS WeSCS TVÅ STÖRSTA LEVE-
RANTÖRER I BANGLADESH RESPEKTIVE 
VIETNAM. STWI GUIDELINES ÄR ETT 
STARKT VERKTYG ATT ANVÄNDA I 
AMBITIONEN ATT FÖRBÄTTRA ANVÄN-
DANDE AV VATTEN, BÅDE KVALITATIVT 
OCH KVANTITATIVT, I VATTENIN-
TENSIVA PRODUKTIONSPROCESSER AV 
TExTIL OCH LÄDER. WWW.STWI.SE

 
WeSC ÄR SEDAN 2009 MEDLEM I 
KEMIKALIEGRUPPEN UNDER LEDNING 
AV SWEREA. KEMIKALIEGRUPPEN 
JOBBAR MED ATT TA FRAM INFORMA-
TION OCH LIGGA I FRAMKANT AV 
EUS LAGSTIFTNING FÖR KEMIKALIER 
I BLAND ANNAT TExTILIER. BLAND 
ANNAT GÄLLER DETTA REACH-LAG-
STIFTNINGEN OCH KANDIDATLISTAN. 
WeSC HAR ETT SÖKVERKTYG SOM 
ANVÄNDS PÅ PRODUKT/KVALITETSNIVÅ 
FÖR ATT KOPPLA MÖJLIGA ICKE 
ÖNSKVÄRDA KEMIKALIER TILL KVALI-
TETER SOM WeSC ANVÄNDER. DENNA 
INFORMATION SKICKAS SEDAN VIDARE 
TILL BOLAGETS LEVERANTÖRER FÖR 
ATT SPECIFICERA KRAV, FÖRESLÅ 
ALTERNATIV SAMT UNDERLÄTTA VID 
TESTER. VID BEHOV ANVÄNDS TEx-
TILIMPORTÖRERNAS KEMIKALIEHAND-
LEDNING SOM OCKSÅ HAR ÖVERSATTS 
TILL KINESISKA.

 
WeSC HAR FOKUS PÅ ATT ANVÄNDA 
MILJÖVÄNLIGA MATERIAL I PRODUK-
TER OCH JOBBAR MED FÖRPACKNINGS-
FRÅGOR SÅSOM MATERIALVAL OCH 
ÅTGÅNG. ALLA KLÄDERS SKYDDSPLAST 
ÄR TILLVERKAD I ORGANISKT NED-
BRYTBARA MATERIAL. 

 
WeSC VILL VÄLJA MATERIAL TILL 
PRODUKTER MED OMSORG. BOMULLEN 
SOM ANVÄNDS I VÅRA PRODUKTER SOM 
TILLVERKAS I INDIEN OCH BANGLA-
DESH KOMMER FRÅN INDIEN. 

 
WeSC VERKAR FÖR EN HUMAN 
HANTERING AV DJUR I DE FALL 
DJURMATERIAL ANVÄNDS I BOLAGETS 
PRODUKTER. DÄRFÖR ANVÄNDER BOLA-
GET TILL ExEMPEL INTE MERINOULL 
ELLER PÄLS. 

WeSCS UPPFÖRANDEKOD FÖLJER FÖR-
ENTA NATIONERNAS DEKLARATION OM 
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH 
DEN INTERNATIONELLA ARBETSORGA-
NISATIONENS KÄRNKONVENTION (ILO).

mil jÖpolicy

Det är WeSCs ambition att genom aktivt 
och långsiktigt hänsynstagande minimera 
bolagets belastning på miljön. Det gäller 
både för de som arbetar på WeSC och för 
de som på något sätt medverkar i bolagets 
process. För att få fullt genomslag avse-
ende miljöaspekterna i varje process krävs 
att ett miljöperspektiv tas i beaktande 
hela vägen från styrelse och ledning ut till 
bolagets samarbetspartners. 

WeSC jobbar med hållbarhet genom att 
tillhandahålla produkter av god kvalitet och 
livslängd samt genom att välja närproduce-
rat i de fall det är möjligt. Därför är minst 30 
procent av tillverkningen förlagd i Europa 
som utgör den största marknaden. Produk-
terna som säljs i USA och Kanada tillverkas 
till viss del lokalt och i Centralamerika.
På produktområdet utgör kemikalier i 
produktionsfasen huvudsakligt fokus. 
WeSC tillämpar strikta regler som följs upp 
med stickprover.

WeSC ska fortsätta att säkerställa en 
hållbar utveckling genom att: 

 BOLAGETS MEDARBETARE FORTLÖ-
PANDE FÅR UTBILDNING I OCH ÖKAD 
FÖRSTÅELSE FÖR INNEBÖRDEN AV 
ETT MILJÖMEDVETET BETEENDE, 
FÖLJA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 
PÅ MILJÖOMRÅDET, STRÄVA EFTER 
ATT VÄLJA DET FÖR MILJÖN BÄSTA 
ALTERNATIVET, AKTIVT MEDVERKA I 
SAMMANHANG SOM ÖKAR FÖRSTÅELSE 
FÖR MILJÖARBETES BETYDELSE INOM 
TExTILSEKTORN, AKTIVT ARBETA 
MED KEMIKALIEFRÅGOR SAMT AKTIVT 
ARBETA MED ATT FÖRBÄTTRA VATTEN-
ANVÄNDANDET I PRODUKTIONEN VIA 
STWI GUIDELINES. 



 Årsredovisning 2013 We Are THe sUPerLATive ConsPirACY

orgAnisAtion
wescs leg Al A struk tur bestÅr Av en 
koncern med fem bol Ag dÄr wesc Ab 

(publ)  Är moderbol Ag. 

dot terbol Agen Är we internAtionAl Ab 
med sÄte i  stock holm,  sverige ,  wesc 
uk ltd,  engl And och we superl Ative 
conspir Acy inc. ,  sAmt wesc AmericA 

inc.  med sÄte i  usA . 

dot terbol Agen Är hel ÄgdA .  hÄrutÖver 
Äger we internAtionAl Ab 49  procent 
i  bol Agets norsk A distributÖr.  wesc 
Ab (publ)  bedriver ingen verksAmhet 

utAn hAr endAst moderbol Agsfunk tion. 
huvuddelen Av verksAmheten bedrivs  

i  we internAtionAl Ab. 

ProdUKTion 
LogisTiK
oCH Csr 

10 PERSONER

säLJ & 
MArKnAd 
14 PERSONER

reTAiL 
31 PERSONER

UK
7 PERSONER

UsA
1 PERSON

design
4 PERSONER

vd
1 PERSON

eKonoMi
AdMinisTrA-
Tion oCH iT

7 PERSONER
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Vid verksamhetsårets slut var medelantalet 
anställda på WeSC 75 personer varav 28 
kvinnor och 47 män. Av dessa är 11 perso-
ner anställda i WeSC UK Ltd 10 personer 
anställda i We Superlative Conspiracy Inc. 
och WeSC America Inc., en person i WeSC 
AB och övriga 53 personer är anställda i 
We International AB. 

29
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Ak tien
A k tiek A pitA l

WeSCs aktiekapital uppgick den 31 
december 2013 till 2 086 187 SEK fördelat 
på 23 081 575 fullt betalda aktier med ett 
kvotvärde om cirka 0,09 SEK per aktie. 
Det finns endast ett aktieslag och samtliga 
aktier är stamaktier. Enligt bolagsordning-
en ska aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 
SEK och högst 8 000 000 SEK fördelat 
på lägst 22 128  000 aktier och högst 88 
512 000 aktier. På årsstämman berättigar 
varje aktie till en röst och alla aktieägare 
kan rösta för det fulla antalet aktier som 
innehas utan några begränsningar i 
rösträtt. Aktierna omfattas ej av några 
överlåtelserestriktioner.

fÖre tr Äde semis sion

WeSCs styrelse beslutade under perioden 
att genomföra en nyemission om cirka 
55 MSEK med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare med huvudsyfte att stärka 
bolagets kapitalbas. Styrelsens beslut var 
villkorat av godkännande vid extra bolags-
stämma den 27 september 2013. 

Emissionen tecknades till cirka 110 
procent. Sammanlagt tecknades 13 060 
500 aktier med stöd av teckningsrätter, 
motsvarande 94,3 procent av antalet 
aktier i nyemissionen. 

Av den totala emissionslikviden om cirka 
55,4 MSEK betalades aktier motsvarande  

 

cirka 11,8 MSEK genom kvittning som del 
av återbetalning av den bryggfinansiering 
som WeSC erhöll i juni 2013. Resterande 
antal aktier tecknades utan stöd av 
teckningsrätter, vilket motsvarande 5,7 
procent av antalet aktier i nyemissionen.

Nyemissionen som därmed fulltecknades 
ökade antalet aktier med 13 848 945 till 23 
081 575 aktier och aktiekapitalet ökar med 
1 251 712,29 SEK till 2 086 187,15 SEK.

Företrädesemissionen var garanterad i sin 
helhet av bolagets ordförande, Theodor 
Dalenson, SSE Opportunities Limited, 
Servisen Investment Management AB och 
Evermore Global Advisors, LLC, för kunds 
räkning. Kostnaden för emissionsgarantin 
uppgick till 2 568 789 SEK.
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Äg A rstruk tur per 2013 –12– 31

namn Antal aktier
Andel av kapital 

och röster, %

Nove Capital Master Fund Ltd 2 954 442 12,8%

AB Novestra 2 722 496 11,8%

Evermore Managed Accounts 2 021 882 8,8%

Livförsäkrings AB Skandia (publ) 1 908 251 8,3%

Avanza Pension 1 364 597 5,9%

Theodor Dalenson 1 250 000 5,4%

Home Capital AS 1 025 665 4,4%

ML, Pierce, Fenner & Smith 755 498 3,3%

Greger Hagelin genom bolag 475 000 2,0%

Anchor Secondary 4KS 225 561 1,0%

Övriga 8 378 183 36,3%

Total 23 081 575 100,0%

nyck eltA l
2013  

jan—dec
2012  

maj—dec
2011 maj— 
2012 apr

Soliditet, % 3,5 27,0 29,9

Kassalikviditet, % 56,2 76,8 96,7

Bruttovinst på  
produktförsäljning, % 27,8 27,6 37,2

Avkastning på eget kapital, % –354,9 –54,4 –25,8

Avkastning på totalt kapital, % –53,2 –19,3 –15,7

Antal aktier vid periodens slut 23 081 575 7 386 104 7 386 104

Genomsnittligt antal aktier under 
perioden 10 386 681 7 386 104 7 386 104

Resultat per aktie, SEK –9,38 –4,12 –3,17

Eget kapital per aktie, SEK 0,18 5,50 8,29

konvertibelprogr Am

Den 11 februari 2014 hölls en extra 
bolagsstämma där beslut fattades om 
ett förnyat konvertibelprogram riktat till 
personalen att ersätta tidigare personal-
konvertibel om totalt 13 398 000 SEK, 
envar till ett nominellt belopp motsva-
rande konverteringskursen 5,00 SEK. 
Konvertibelprogrammet fulltecknades 
och tilldelning har skett i enlighet med 
bolagsstämmans beslut. Konvertiblerna 
löper från och med den 1 mars 2014 till 
och med den 15 mars 2017. 

Varje konvertibel kan, under perioden 
15 februari 2017 till och med 28 februari 
2017, konverteras till en aktie i WeSC. 
Förutsatt full konvertering, kommer ak-
tiekapitalet att öka med 242 190,89 SEK 
genom utgivande av 2 679 600 nya aktier 
i bolaget, vilket motsvarar en utspädning 
om cirka 10,40 procent av det totala 
antalet aktier i WeSC.

Äg A rbild

Antalet aktieägare uppgick per den 31 
december 2013 till 2 316 stycken. WeSCs 
tio största aktieägare hade per den 31 
december 2013 aktier motsvarande 63,7 
procent av såväl röster som kapital i 
bolaget. De största ägarna var per den 
31 december 2013 Nove Capital Master 
Fund Ltd, AB Novestra, Evermore Mana-
ged Accounts, Livförsäkrings AB Skandia 
(publ) och Avanza .

utdelningspolicy

Styrelsen prövar årligen om förut-
sättningar finns för utskiftning genom 
inlösenprogram eller utdelning till bola-
gets aktieägare. I övervägandet beaktar 
styrelsen flera faktorer, bland annat 
bolagets verksamhet, rörelseresultat och 
finansiella ställning, aktuellt och förväntat 
likviditetsbehov, expansionsplaner och 
andra väsentliga faktorer. Styrelsen anser 
att likviditet som ej behövs i verksamhe-
ten eller för investeringar ska delas ut till 
bolagets aktieägare. 

Vid årsstämman 2009, 2010 och 2011 fat-
tade årsstämman beslut om inlösen om 5 
SEK/aktie. Totalt har 111 MSEK distribu-
erades till aktieägarna sedan 2010.

Styrelsen har beslutat att föreslå års-
stämman att ingen ordinarie utdelning 
ska lämnas för räkenskapsåret januari- 
december 2013.
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st yrelse och revisorer
wescs st yrel se bestÅr fÖr nÄrvAr Ande Av 

se x ordinArie  ledAmÖter.  st yrelseledAmÖternA 
vÄl jes Årligen pÅ ÅrsstÄmmAn fÖr t iden intill 

slutet Av nÄstA ÅrsstÄmmA . 
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3.

1.2.

1. theodor dAlenson 
sTYreLseordFÖrAnde sedAn 2006. FÖdd: 1959. UTBiLdning: 
JUridiKsTUdier, sToCKHoLMs UniversiTeT erFArenHeT: 
20 Års erFArenHeT Av AFFärsUTveCKLing oCH sTrATegisK 
PLAnering oCH en oMFATTAnde erFArenHeT FrÅn ArBeTe 
i PUBLiKA oCH PrivATA BoLAg, däriBLAnd TidigAre 
UPPdrAg soM sTYreLseordFÖrAnde FÖr sCriBonA AB, CArL 
LAMM AB sAMT sTYreLseLedAMoT i Pergo AB, ConnovA AB, 
MYPUBLisHer inC oCH PoC sWeden AB. PÅgÅende UPPdrAg: 
sTYreLseordFÖrAnde i nove CAPiTAL MAsTer FUnd LTd, 
sAMT AB novesTrA. THeodor dALenson är även AKTiv inoM 
eTT FLerTAL inTernATioneLLA ideeLLA orgAnisATioner, 
HAn HAr BLAnd AnnAT vAriT sTYreLseLedAMoT i gUggenHeiM 
FoUndATion i neW YorK oCH AsPen ArT MUseUM i CoLorAdo 
oCH är BLAnd AnnAT sTYreLseLedAMoT i AMeriCAns For THe 
ArTs i WAsHingTon dC. inneHAv: THeodor dALenson äger 
(direKT eLLer indireKT) 1 250 000 AKTier i WesC.

2. lArs stenberg
sTYreLseLedAMoT sedAn 2012. FÖdd: 1948. erFArenHeT: 
LÅng erFArenHeT inoM svensK KLädindUsTri: Levis 
norden, JC, niKe norTHern eUroPe, MQ sAMT desAM. 
PÅgÅende UPPdrAg: sTYreLseLedAMoT CAsALL AB sAMT 
sTYreLseordFÖrAnde i À LA CArTe Food sCAndinAviA AB. 
inneHAv: LArs sTenBerg äger (direKT eLLer indireKT) 
ingA AKTier i WesC.

3. stefAn ytterborn
sTYreLseLedAMoT sedAn 2012. FÖdd: 1963. erFArenHeT: 
grUndAre oCH vd PoC sKi sWeden AB, grUndAre oCH 
deLägAre i YTTerBorn&FUenTes design MAnAgeMenT AB. 
PÅgÅende UPPdrAg: sTYreLseLedAMoT i PoC sWeden AB. 
inneHAv: sTeFAn YTTerBorn äger (direKT eLLer indireKT) 
ingA AKTier i WesC.
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sTYreLsen HAr siTT säTe i sToCKHoLM. 
nedAn redovisAs de nUvArAnde sTYreLse-
LedAMÖTernA i BoLAgeT, när de vALdes 
in, derAs ÅLder, BeFATTning, inneHAv 
i WesC Per den 31 deCeMBer 2013 oCH 
ÖvrigA reLevAnTA UPPdrAg.

sTYreLse revisorer

4.

5.

6.

4. lenA pAtriksson keller 
sTYreLseLedAMoT sedAn 2011. FÖdd: 1969. UTBiLdning: 
FAsHion MArKeTing, AMeriCAn UniversiTY, London 
sAMT design MArKeTing, PArsson sCHooL oF design 
i neW YorK. erFArenHeT: grUndAre oCH ägAre Av 
PATriKsson CoMMUniCATion AB. grUndAre Av WHYred. 
grUndAre oCH sTYreLseLedAMoT i ModeBrAnsCHens 
FrisTÅende BrAnsCHorgAnisATion AsFB. inKÖPs- oCH 
ProdUKTionsAvdeLningen PÅ H&M sAMT MArKnAds- oCH 
Pr-AnsvArig PÅ J.LindeBerg. PÅgÅende UPPdrAg: 
sTYreLseLedAMoT nordiC serviCe PArTners HoLding AB, 
sTorY HoTeL AB, PATriKsson CoMMUniCATion AB oCH 
sTYreLseordFÖrAnde AsFB (AssoCiATion oF sWedisH FAsHion 
BrAnds). inneHAv: LenA PATriKsson KeLLer äger (direKT 
eLLer indireKT) ingA AKTier i WesC.

erik  sAndstrÖm
ernsT & YoUng AB. FÖdd: 1975. AUKToriserAd revisor. 
MedLeM i FAr. revisor i BoLAgeT sedAn ÅrssTäMMAn 2013.

6. Anders hedÉn 
sTYreLseLedAMoT sedAn 2008. FÖdd: 1955. UTBiLdning: 
CiviLeKonoM, sToCKHoLMs UniversiTeT erFArenHeT: verKsAM 
soM AFFärsKonsULT i sTrATegiFrÅgor i TeXTiLindUsTrin. 
Över 20 Års erFArenHeT Av AFFärsMAnnAsKAP oCH 
vArUMärKesBYggAnde FrÅn LedAnde BeFATTningAr i 
KLäd- oCH ModeBrAnsCHen, BLAnd AnnAT soM FinAnsCHeF 
i esPriT sWeden, viCe PresidenT PeAK PerForMAnCe oCH 
soM sKAndinAvienCHeF QUiKsiLver. PÅgÅende UPPdrAg: 
sTYreLseLedAMoT i HesTrAHAndsKen AB oCH PorTFoLio sWeden 
AB. inneHAv: Anders HedÉn Med närsTÅende äger (direKT 
eLLer indireKT) 12 500 AKTier i WesC.

5. johAn hessius 
sTYreLseLedAMoT sedAn 2008. FÖdd: 1958. UTBiLdning: 
JUris KAndidATeXAMen, sToCKHoLMs UniversiTeT erFArenHeT: 
deLägAre PÅ AdvoKATFirMAn LindAHLs sToCKHoLMsKonTor sedAn 
2001. PÅgÅende UPPdrAg: sTYreLseordFÖrAnde i A-CoM AB, 
nordKoM AB, svensKA HYresHUs AB oCH BULLAndÖ MArinA AB. 
sTYreLseLedAMoT i FLerA CATeLLABoLAg, sÖderPorT HoLding 
AB, Örenäs sLoTT HoTeLL oCH KonFerens AB sAMT BYggKULTUr 
sverige AB oCH BYggKULTUr MäLArdALen AB. inneHAv: JoHAn 
HessiUs Med närsTÅende äger (direKT eLLer indireKT)  
41 250 AKTier i WesC.



 Årsredovisning 2013 We Are THe sUPerLATive ConsPirACY34

LEDANDE  
BEFAT TNINGSHAVARE
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2. 1.

1. JoHAN HEIJBEL 
verKsTÄLLAnde direKTÖr sedAn 2013. FÖdd: 1975 
UTBiLdning: FrisTÅende KUrser i FÖreTAgseKonoMi oCH 
JUridiK erFArenHeT: vd AB novesTrA sedAn 2006. CFo AB 
novesTrA 2003—2006. ConTroLLer oCH invesTMenT MAnAger 
AB novesTrA 2001—2003. KonsULT inoM redovisning oCH 
BesKATTning 1997—2001. PÅgÅende UPPdrAg: verKsTÄLLAnde 
direKTÖr oCH KonCernCHeF WesC, vd AB novesTrA, 
sTYreLseLedAMoT i eXPLoriCA inC, neW diino AB, nove 
CAPiTAL MAnAgeMenT AB, novesTrA FinAnCiAL serviCes 
AB oCH sTrAX groUP gMBH. inneHAv: JoHAn HeiJBeL Äger 
(direKT eLLer indireKT) ingA AKTier eLLer KonverTiBLer 
i WesC.

2. ANDERS HoLMBERG 
gLoBAL sALes direCTor sedAn 2013. FÖdd: 1978 
erFArenHeT: HeAdPHones sALes MAnAger WesC 2010—2013. 
sÄLJCHeF sverige dAY Birger eT MiKKeLsen 2009—2010. 
BrAnd MAnAger J.LindeBerg 2007—2008. sÄLJAre J.LindeBerg 
2005—2006. BUTiKsCHeF nK J.LindeBerg 2002—2005. inneHAv: 
Anders HoLMBerg Äger (direKT eLLer indireKT) ingA 
AKTier eLLer KonverTiBLer i WesC. 
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3.

4.
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5. r ickArd josephson 
ProdUKTions- oCH LogisTiKCHeF sAMT AnsvArig FÖr 
Csr-FrÅgor sedAn 2003. FÖdd: 1957. UTBiLdning: 
eKonoMisTUdier vid seATTLe UniversiTY, UPPsALA 
UniversiTeT oCH sToCKHoLMs UniversiTeT. erFArenHeT: 
PrivATe BrAnd MAnAger PÅ rnB reTAiL And BrAnds 2000—
2003, PArTner oCH AdMinisTrATive MAnAger PÅ BondeLid 
1992—1998, generAL MAnAger PÅ JYTTe sJÖBerg design 
1991—1992. PÅgÅende UPPdrAg: sTYreLsesUPPLeAnT i JYTTe 
sJÖBerg design AB. inneHAv: riCKArd JosePHson Med 
närsTÅende äger (direKT eLLer indireKT) 76.405 AKTier i 
WesC oCH ingA KonverTiBLer.

4. cArl nordstrAnd
CFo sedAn 2013. FÖdd: 1986. UTBiLdning: MBA, BArCeLonA 
BUsiness sCHooL. erFArenHeT: ConTroLLer PÅ WesC 
2011—2013. inneHAv: CArL nordsTrAnd äger (direKT eLLer 
indireKT) 10.000 AKTier i WesC oCH ingA KonverTiBLer.

3. mAttiAs sAhlin 
HeAd oF AssorTMenT And design sedAn 2014. FÖdd: 1973 
erFArenHeT: design- oCH ProdUKTionsKonsULT 2009—2014. 
grUndAre oCH verKsTäLLAnde direKTÖr PÅ enCore  
1998—2009. inneHAv: MATTiAs sAHLin äger (direKT eLLer 
indireKT) 1.500 AKTier i WesC oCH ingA KonverTiBLer.
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bol Agsst yrnings-
r Apport

WeSCs bolagsstyrning under verksamhetsåret 2013 regleras 
huvudsakligen av svensk lagstiftning, främst den svenska ak-
tiebolagslagen, samt Nasdaq OMX First North regelverk. Utöver 
lagstiftning, regler och rekommendationer utgör bolagsordningen 
ett centralt dokument avseende styrningen av företaget. 

WeSC omfattas inte av Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”). 
Styrelsen har däremot för avsikt att efter hand tillämpa de delar av 
Koden som styrelsen bedömer är ändamålsenliga mot bakgrund 
av WeSCs storlek och verksamhet, ägarförhållanden, styrelsens 
sammansättning, m.m. 

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med Års-
redovisningslagens krav och redogör för hur bolagsstyrningen har 
bedrivits inom WeSC under 2013. 

Information om WeSCs bolagsstyrning publiceras och uppdateras 
löpande på bolagets hemsida (www.wesccorp.com).

bol Ags st yrning  
inom wesc

Det högst beslutande organet är bolagsstämman, där WeSCs 
aktieägare utövar sitt inflytande i företaget. Bolagsstämman 
sammankallas minst en gång per år och beslutar bland annat 
om hur valberedningen skall utses. Valberedningen lämnar 
bland annat förslag om: styrelsens sammansättning vilken be-
slutas av årsstämman. Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, 
företagets angelägenheter. WeSCs styrelse leds av styrelseord-
föranden. Styrelsen utser verkställande direktören som ansvarar 
för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens 
anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkstäl-
lande direktören tydliggörs i instruktioner och arbetsordningar 
som fastställs av styrelsen.

Interna policyer och riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för 
hela företaget då de tydliggör ansvar och befogenheter inom 
speciella områden, till exempel informationssäkerhet, regelefter-
levnad och riskhantering. 

Å rs stÄmmA

Årsstämma i WeSC hålls i Stockholm under det andra kvartalet 
varje år. Tid och ort för stämman offentliggörs senast i samband 
med tredje kvartalsrapporten. Information om aktieägarnas rätt 
att få ärenden behandlade på stämman, och vid vilken tidpunkt 
en sådan begäran måste vara företaget tillhanda för att ärendet 
med säkerhet skall kunna tas upp i kallelsen, meddelas senast i 
samband med tredje kvartalsrapporten.

Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast fyra och senast två 
veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmä-
lan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dag-
ordning med de ärenden som skall behandlas, information om 
föreslagen resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i 
övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet 
aktier denne äger eller företräder.
 
Vid årsstämman har samtliga närvarande aktieägare som anmält 
sitt deltagande på det sätt som anges i kallelsen rätt att rösta 
för det totala antalet aktier som denne äger eller företräder. Vid 
årsstämman har varje aktieägare möjlighet att ställa frågor till 
styrelse, verkställande direktör och revisor.

Vid årsstämman informeras om företagets utveckling det 
gångna året och beslut tas inom vissa områden, exempelvis 
eventuella förändringar i bolagsordningen, val av revisorer när 
så skall ske, ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av vinst-
disposition, ersättning till styrelsen och revisorerna, styrelse för 
perioden fram till och med nästa årsstämma samt riktlinjer för 
ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Å rs stÄmmA 2013

WeSCs årsstämma 2013 hölls den 16 maj i bolagets lokaler i 
Stockholm. 10 aktieägare var närvarande och representerade 
24,8 procent av antalet utestående aktier och röster. Vid stäm-
man beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

bol Agsst yrning Avser de beslutssystem genom 
v ilk A Äg ArnA ,  direk t eller indirek t,  st yr 

bol Aget.  god bol Agsst yrning sÄk erstÄller 
et t  effek tiv t  beslutsfAt tAnde ,  sAmtidigt  som 
det ger en Öppenhet mot ÄgArnA sÅ At t de k An 

fÖl jA bol Agets ut veck ling.
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Å rs stÄmmA 2014

Årsstämma för verksamhetsåret jan-dec 2013 är planerad till 
den 15 maj 2014. Aktieägare har haft möjlighet att vända sig till 
WeSCs styrelseordförande för att få ärende behandlat på års-
stämman eller till valberedningen för att få nomineringsförslag 
beaktade. Information om årsstämman publiceras på WeSCs 
hemsida (www.wesccorp.com).

vA lberedning

Årsstämman beslutar hur valberedningen skall utses. Valbered-
ningen ska jämte styrelseordföranden, bestå av en representant 
för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Ordförande 
i valberedningen ska beslutas av valberedningen. Valberedning-
en ska arbeta fram förslag i främst följande frågor att föreläggas 
nästa årsstämma för beslut: 

 
STÄMMOORDFÖRANDE,

 
STYRELSEORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA BOLAGSSTÄMMO-
VALDA LEDAMÖTER I STYRELSEN,

 
STYRELSEARVODEN FÖR ICKE ANSTÄLLDA BOLAGS-
STÄMMOVALDA LEDAMÖTER, MED UPPDELNINGEN 
MELLAN ORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA LEDAMÖTER I 
STYRELSEN SAMT EVENTUELL ERSÄTTNING FÖR 
UTSKOTTSARBETE,

 
FÖRFARANDE FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING,

 
PRINCIPER FÖR ARVODE FÖR BOLAGETS REVISORER 
SAMT;

 
VAL AV REVISOR NÄR SÅ SKALL SKE.

Valberedningen i WeSC AB skall i enlighet med beslut från års-
stämma den 16 maj 2013 bestå av representanter för envar av de 
tre största aktieägarna i WeSC AB. Valberedningen inför årsstäm-
man 2014 har utgjorts av Theodor Dalenson (Nove Capital Master 
Fund Ltd tillika Styrelseordförande i WeSC AB), Ruth Lidin (AB 
Novestra) och David Marcus (Evermore Managed Accounts). 

st yrel se

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill 
dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid 
som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Nomineringsarbetet 
utförs av valberedningen.

WeSCs nuvarande styrelse består av sex av årsstämman valda 
ordinarie ledamöter. Under räkenskapsåret jan-dec 2013 höll 
styrelsen sex styrelsemöten. Mellan styrelsemötena har löpande 
kontakter skett mellan bolaget, dess styrelseordförande och öv-
riga styrelseledamöter. Ledamöterna har kontinuerligt skriftligen 
tillställts väsentlig information om bolaget och verksamheten. 
WeSCs styrelse antar årligen en arbetsordning för styrelsen. 
Enligt fastställd arbetsordning gäller bland annat följande:

 
STYRELSEN SKALL SAMMANTRÄDA MINST FEM GÅNGER 
PER KALENDERÅR,

 
STYRELSELEDAMÖTERNA SKALL ERHÅLLA UNDER-
LAG FÖR DE FRÅGOR SOM SKALL BEHANDLAS PÅ 
STYRELSEMÖTENA I GOD TID FÖRE DESSA MÖTEN 
OCH VARJE MÅNAD ERHÅLLA RAPPORT BETRÄFFANDE 
BOLAGETS VERKSAMHET SAMT;

 
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA STYRELSENS DIALOG MED 
REVISORERNA SKALL BOLAGETS REVISOR ÅRLIGEN 
DELTA VID ETT STYRELSEMÖTE OCH REDOGÖRA FÖR 
DE IAKTTAGELSER SOM GJORTS I SAMBAND MED 
ÅRETS GENOMFÖRDA REVISION.

Arbetsordningen innehåller också en beskrivning av de ärenden 
som skall behandlas på varje styrelsemöte samt de särskilda 
beslut som skall fattas vid konstituerande sammanträde. Styrel-
sens arbetsordning omfattar även instruktioner för verkställande 
direktören.

Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att 
fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen 
samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av de 
etablerade målen.

WeSCs styrelse har från årsstämman 2013 bestått av sex leda-
möter: Theodor Dalenson, Anders Hedén, Johan Hessius, Lena 
Patriksson Keller, Stefan Ytterborn och Lars Stenberg. Theodor 
Dalenson valdes av årsstämman till styrelsens ordförande. 
Ytterligare information om styrelseledamöterna avseende ålder, 
utbildning och övriga uppdrag finns på sida 32. 

st yrel sens A rbe te

Feb 2013 Bokslutskommuniké, verksamhetsutveckling  
och genomgång av revisionen 2012

Apr 2012 Strategimöte

Maj 2013 Årsstämma, konstituerande styrelsemöte,  
arbetsordning för styrelse och VD

Maj 2013 Delårsrapport q1 och verksamhetsutveckling

Jul 2013 Strategimöte

Aug 2013 Delårsrapport q2 och verksamhetsutveckling

Okt 2013 Kallelse till extra bolagsstämma i samband 
med företrädesemission

Nov 2013 Delårsrapport q3 och verksamhetsutveckling

Dec 2013 Strategi- samt Budgetmöte

n Ä rvA ro,  rÖster och k A pitA l pÅ 
A b wescs Å rs stÄmmA

År  Andel av kapital och röster

2013 24,79%

2012 40,20%

2011 38,57%

2010 38,26%

2009 53,96%

2008 52,48%



 Årsredovisning 2013 We Are THe sUPerLATive ConsPirACY38

re vis ionsutskot te t

WeSC har ett revisionsutskott som för närvarande består av 
styrelsens samtliga ledamöter med bolagets styrelseordförande 
som ordförande i utskottet. Ordförande i revisionsutskottet 
utses årligen av styrelsen på det konstituerade styrelsesam-
manträdet efter årsstämman. Revisionsutskottet ska säkerställa 
kvaliteten i planeringen av revisionen och upprätthålla kontak-
terna mellan styrelsen och bolagets revisorer och därigenom 
ge revisorernas uppdragsgivare, aktieägarna, en bättre garanti 
för att deras intresse tillvaratas. För att säkerställa att revisorn 
är kontinuerligt uppdaterad om bolagets utveckling får revisorn, 
precis som styrelsen, regelbundna rapporter från den verkstäl-
lande direktören med information om verksamhetsutveckling 
och ekonomiskt resultat. Revisionsutskottet har haft löpande 
kontakter med revisorn under året för att följa dennes arbete. 
Utöver dessa kontakter har revisorn i samband med revisionen 
av årsbokslutet avrapporterat sin revision på ett ordinarie 
styrelsemöte. 

ersÄt tningsutskot te t

WeSC har ett ersättningsutskott som för närvarande består av 
styrelsens samtliga ledamöter med bolagets styrelseordförande 
som ordförande i utskottet. Ersättningsutskottet utses årligen 
av styrelsen på det konstituerade styrelsesammanträdet efter 
årsstämman. Till utskottets uppgifter hör granskning och 
rekommendationer till styrelsen avseende styrelsens förslag om 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för samtliga 
personer i ledningsgruppen inklusive verkställande direktörerna 
i samtliga bolag tillhörande koncernen. Principerna ska omfatta 
förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet 
mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för bonus- 
och incitamentsprogram, huvudsakliga villkor för icke-monetära 
förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt 
vilken krets av befattningshavare som ska omfattas. För utskot-
tens arbete utgår inget särskilt arvode. Utskottet har under 
verksamhetsåret haft två separata kommittémöten.

ersÄt tning t ill  st yrel se och 
ledA nde befAt tningsh AvA re

Ersättning till styrelseledamöterna för det kommande verk-
samhetsåret beslutas årligen av årsstämman. I syfte att nå 
långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna strävar WeSC efter 

att erbjuda marknadsmässiga löner som möjliggör att rätt 
ledande befattningshavare och medarbetare kan rekryteras och 
behållas. Utöver personalkonvertibelprogrammet finns inget 
aktiebaserat incitamentsprogram beslutat av WeSC eller något 
annat bolag i koncernen.

re visorer

Val av revisorer sker årligen. Från och med årsstämman 2013 
valdes auktoriserad revisor Erik Sandström. Revisorn har till 
uppgift att på aktieägarnas vägnar granska WeSCs årsredovis-
ning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Revisorn avger också en revisionsberättelse till 
årsstämman. Aktieägare har vid årsstämman möjlighet att ställa 
frågor till revisorerna.

verkstÄ ll A nde direk tÖr

WeSCs verkställande direktör, Johan Heijbel, ansvarar för den 
löpande operativa verksamheten. Verkställande direktörens 
ansvar innefattar bland annat den löpande verksamheten, 
personal-, finans- och ekonomifrågor, löpande kontakter med 
företagets intressenter (såsom myndigheter och den finansiella 
marknaden) samt att tillhandahålla styrelsen den information 
som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkstäl-
lande direktören rapporterar till styrelsen.

wescs stÖrre A k tie Äg A re

Det finns två aktieägare, Nove Capital Master Fund Ltd och AB 
Novestra, med ett ägande som överstiger 10 procent av totala 
antalet röster. Bolagets största aktieägare är därutöver Ever-
more Managed Accounts, Livförsäkrings AB Skandia (publ) och 
Avanza Pension.

st yrel sens be sk rivning Av intern  
kontroll och risk h A ntering Avseende 

den f in A nsiell A r A pporteringen

Denna beskrivning är avgränsad till intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen i WeSC är uppsatt med utgångspunkt 
från vad som kommer till uttryck i det internationella ramverket 
för internkontroll, COSO. 

st yrel sens oberoende ,  n Ä rvA ro m.m.

namn Funktion Period

oberoende i  
Förhållande 
till bolags-

ledningen

oberoende i  
förhållande till 
bolagets större 

aktieägare Aktieinnehav närvaro närvaro

Theodor Dalenson Ordförande 2006— Ja Nej 1 250 000  9/9 100%

Anders Heden Ledamot 2008— Ja Ja 12 500  9/9 100%

Johan Hessius Ledamot 2008— Ja Ja 41 250  9/9 100%

Lars Stenberg Ledamot 2012— Ja Ja –  7/9 78%

Lena Patriksson Ledamot 2011— Ja Ja –  9/9 100%

Stefan Ytterborn Ledamot 2012— Ja Ja –  6/9 67%

I förekommande fall inklusive närståendes innehav via bolag per den 31 december 2013.
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Styrelsen ansvarar, enligt den svenska aktiebolagslagen, för den 
interna kontrollen. Intern kontroll och riskhantering utgör en del 
av styrelsens och ledningens styrning och uppföljning av verk-
samheten och syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och effektivt, att den finansiella rapporteringen 
är tillförlitlig samt att lagar, förordningar och interna regelverk 
efterlevs. 

Intern kontroll och riskhantering är integrerade delar i alla 
processer inom WeSC. WeSCs interna kontroll och riskhantering 
avseende den finansiella rapporteringen är utformad för att 
hantera risker i processerna kring upprättandet av den finan-
siella rapporteringen samt för att uppnå en hög tillförlitlighet i 
den externa rapporteringen.

Kontrollmiljö
En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags 
interna kontrollsystem. Den bygger på en organisation där det 
finns tydliga beslutsvägar och där befogenheter och ansvar 
definierats med tydliga riktlinjer.

Inom WeSC finns policyer och riktlinjer för de olika momenten i 
affärsflödet, från transaktionshantering till bokföring och upprät-
tande av den externa rapporteringen, där det framgår vem som 
har ansvar för en specifik uppgift. Dessa styrdokument upp-
dateras vid behov för att alltid spegla gällande lagar och regler 
samt processförändringar.

Riskbedömning
WeSCs riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen 
syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna 
som påverkar den finansiella rapporteringen för koncernen. 
Riskbedömningen utgör underlag för hur riskerna ska hanteras 
genom olika processer och kontrollstrukturer. Riskbedömningen 
uppdateras löpande för att reflektera förändringar i verksamhet 
och organisation. 

De mest väsentliga riskerna i WeSCs verksamhet är affärsmäs-
siga risker såsom beroendet av nyckelpersoner, konjunkturför-
ändringar, modetrender och leverantörsrisker samt finansiella 
risker omfattande bland annat lagerrisker, kreditrisker, finansie-
ringsrisker och valutarisker.

Kontrollaktiviteter
För att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt samt att 
den finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en 
rättvisande bild, finns ett antal kontrollaktiviteter. Inom WeSC 
omfattar kontrollaktiviteterna bland annat löpande uppföljning av 
riskexponering i exempelvis kredit- och lagerrisker och månatlig 
resultatuppföljning. 

Information och kommunikation
Inom WeSC finns riktlinjer för hur den finansiella informationen 
skall kommuniceras. En förutsättning för korrekt informations-
spridning är goda rutiner kring informationssäkerhet.

Uppföljning
Efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp 
löpande av styrelse och ledning för att säkerställa kvaliteten 
i processerna. Företagets ekonomiska situation och strategi 
avseende den finansiella utvecklingen behandlas vid varje sty-
relsemöte. I samband med revisionen av koncernens räkenska-
per av den externa revisorn sker viss genomgång av koncernens 
kontrollmiljö. WeSC har ingen intern revisionsfunktion då detta 
ej anses påkallat med hänsyn till organisationens storlek. 

r A pport om  
bol Ags st yrningsr A pporten 

TiLL ÅrssTäMMAn i WesC AB, org 556578-2496
DET ÄR STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN SOM HAR 
ANSVARET FÖR BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN PÅ SIDORNA 39—42 
OCH FÖR ATT DEN ÄR UPPRÄTTAD I ENLIGHET MED ÅRSREDOVIS-
NINGSLAGEN. 

SOM UNDERLAG FÖR MITT UTTALANDE OM ATT EN BOLAGSSTYR-
NINGSRAPPORT HAR UPPRÄTTATS OCH ÄR FÖRENLIG MED ÅRSREDO-
VISNINGENS OCH KONCERNREDOVISNINGENS ÖVRIGA DELAR, HAR 
JAG LÄST BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN OCH BEDÖMT DESS LAG-
STADGADE INNEHÅLL BASERAT PÅ MIN KUNSKAP OM BOLAGET.

EN BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HAR UPPRÄTTATS, OCH DESS LAG-
STADGADE INFORMATION ÄR FÖRENLIG MED ÅRSREDOVISNINGENS 
OCH KONCERNREDOVISNINGENS ÖVRIGA DELAR.

STOCKHOLM DEN 24 APRIL 2014

erik sandström
Auktoriserad revisor
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fÖrvAltnings- 
ber Ät telse

Å re t i  korthe t

 
NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 194,6 MSEK 
(188,7). OMSÄTTNINGEN FÖREGÅENDE 12-MÅNADERS-
PERIOD FÖR JÄMFÖRBARA KVARVARANDE ENHETER 
UPPGICK TILL 300,9 MSEK.

 
RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL –76,0 MSEK 
(–32,8) OCH RÖRELSEMARGINALEN UPPGICK TILL 
–39,2 PROCENT (–15,0).

 
RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL –97,4 MSEK 
(–30,4), MOTSVARANDE –9,38 SEK (–4,12) PER 
AKTIE .

 
EGET KAPITAL UPPGICK TILL 4,2 MSEK (50,7), 
MOTSVARANDE 0,18 SEK (5,50) PER AKTIE.

  

 
PERIODENS KASSAFLÖDE UPPGICK TILL –16,0 MSEK 
(14,7). BOLAGETS LIKVIDA MEDEL UPPGICK TILL 
4,4 MSEK (20,3) DEN 31 DECEMBER 2013. DÄR-
UTÖVER HAR BOLAGET ETT OUTNYTTJAT KREDITUT-
RYMME, INKLUSIVE VOLYMBEROENDE FACTORING, OM 
25,1 MSEK (23,4) OCH SOLIDITETEN UPPGICK TILL 
3,5 PROCENT (27,0).

 
koncernstruk tur  
och verksAmhe t

WeSC-koncernen består av moderbolaget WeSC AB samt de 
helägda dotterbolagen We International AB, WeSC UK Ltd, 
WeSC American Inc. och We Superlative Conspiracy Inc. Här-
utöver äger We International AB 49 procent i bolagets norska 
distributör. Moderbolagets verksamhet omfattar moderbolags-

funktioner och ingen extern försäljning sker från detta bolag. 
All affärsverksamhet, förutom den som bedrivs i USA, England 
och Norge, bedrivs i We International AB. Affärsverksamheten 
i Norge bedrivs genom det delägda intressebolaget Buddy 
Distribution AS.

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och 
säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium street-
wear på den internationella marknaden under varumärket WeSC 
(We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 
år 2000 vuxit till ett företag med försäljning på 25 marknader 
med totalt 25 konceptbutiker. WeSC är verksamt inom det övre 
mellanprissegmentet och affärsmodellen bygger på tre distribu-
tionskanaler; fristående distributörer, grossistverksamhet och 
detaljistverksamhet.

I Sverige, Norge, Danmark, England, USA, Tyskland och 
Österrike driver WeSC egen grossistverksamhet, vilket innebär 
direktförsäljning till fristående återförsäljare. I Sverige, England 
och USA bedriver WeSC även egen detaljistverksamhet genom 
fem egna konceptbutiker. På övriga marknader drivs WeSCs 
försäljning av lokala distributörer.

WeSC har ingen egen produktion utan använder sig av externa 
leverantörer. Dessa finns idag främst i Portugal, Vietnam, Kina, 
Bangladesh samt Indien. Det är viktigt med kontinuitet och 
långsiktighet vid tillverkningen för att kunna hålla en jämn och 
hög kvalitetsnivå. Samtidigt är det nödvändigt att fortlöpande 
utvärdera nya leverantörer såväl för att utveckla nya produkter 
som för att förbättra marginalerna. Produktion av kläder sker 
huvudsakligen på basis av vad återförsäljarna beställer inför 
varje säsong.

En central del i WeSCs företagskultur och en viktig del i mark-
nadsföringen, är WeAktivisterna (WeActivist®). En WeAktivist är 

st yrelsen och den verkstÄll Ande direk tÖren  
fÖr wesc Ab (publ),  55 6 578-249 6 med sÄte i 

stock holm fÅr hÄrmed Avge Årsredovisning  
och koncernredovisning fÖr verksAmhetsÅret  

2013.01.01—2013.12 .31,  tolv mÅnAder. 

om inget AnnAt Anges Avser  
informAtionen koncernen.  tAl  inom  

pAr Antes Avser fÖrr A verksAmhetsÅret  
2012 .05.01—2012 .12 .31,  Åt tA mÅnAder.
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en informell ambassadör för WeSC och 
en del av ”the Superlative Conspiracy”. 
Samarbetet bygger på att WeSC aktiverar 
WeAktivisterna och WeAktivisterna 
aktiverar WeSC. 

KOMMENTA R T ILL  DEN  
F IN A NSIELL A UT VECK LINGEN

Försäljning WeSC-koncernens intäkter 
har under året främst utgjorts av försälj-
ning till internationella distributörer samt 
egen distribution i Sverige, Danmark, 
Norge, England, USA, Tyskland och 
Österrike. Fem konceptbutiker drivs även 
i egen regi i Sverige, England och USA. 
Total försäljning under verksamhetsåret 
uppgick till 194,6 MSEK (188,7). Omsätt-
ningen för föregående 12-månaders-
period för jämförbara kvarvarande enhe-
ter uppgick till 300,9 MSEK. Försäljningen 
på egna marknader uppgick under året till 
94,4 MSEK (98,6). Försäljning till bolagets 
distributörer uppgick under året till 100,2 
MSEK (90,1).

Kostnader och resultat Koncernens brut-
tovinstmarginal uppgick under perioden 
januari — december 2013 till 27,8 procent 
(27,6). Koncernens rörelseresultat för 
perioden januari — december 2013 
uppgick till –76,0 MSEK (–32,8). Rörelse-
marginalen under samma period uppgick 
till –39 procent (–15). Bruttomarginalen 
har påverkats negativt av utförsäljning av 
varulager. Resultat efter skatt för perio-
den januari — december 2013 uppgick till 
–97,4 MSEK (–30,4) och resultat per aktie 
uppgick till –9,38 SEK (–4,12).

Kassaflöde och likviditet Kassaflödet 
under perioden från förändringar av rö-
relsekapital uppgick till 15,2 MSEK (41,5). 
Periodens kassaflöde uppgick totalt till 
-16,0 MSEK (14,7). Koncernens likvida 
medel uppgick vid periodens utgång till 
4,4 MSEK (20,3). Därutöver har bolaget en 
kreditram, inklusive volymberoende facto-
ring, uppgående till totalt 76 MSEK varav 
51 MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Det nuvarande finansieringsbehovet i 
bolaget tillgodoses till stor del genom 
rörelsekrediter med kort löptid i form 
av fakturabelåning och checkräknings-
krediter. Bolagets räntebärande skulder 
omfattas av avtal med särskilda villkor 
som innebär att bolaget enligt avtalet har 
förbundit sig att uppfylla vissa finansiella 
parametrar, se vidare avsnittet ”Väsent-
liga händelser under året och efter dess 
utgång” samt not 22. 

Marknadssituationen är fortsatt utmanan-
de för WeSC och bolagets distributörer. 
Bolaget bevakar och analyserar löpande 
utvecklingen för enskilda marknader 
och distributörer. Denna utveckling har 
sammantaget inneburit att den finansiella 
risken ökat i bolaget.

Skatt Årets skattekostnad är hänförligt 
till uppskjuten skatt avseende tidigare 
aktiverade underskottsavdrag.

MODERBOL AGE T

Moderbolaget hade under perioden en 
försäljning om 0,3 MSEK (0,2). Rörelse-
resultatet uppgick till –6,9 MSEK (–4,2). 
Balansomslutningen uppgick till 38,7 
MSEK (69,6), varav eget kapital utgjorde 
8,6 MSEK (27,5). Likvida medel i moder-
bolaget uppgick till 0,0 MSEK (15,6). Mo-
derbolagets investeringar under perioden 
uppgick till 0,0 MSEK (0,2). Resultat från 
andelar i koncernföretag är hänförligt till 
det amerikanska dotterbolaget WeSC Inc.

Moderbolaget har lämnat ett koncern-
bidrag till dotterbolaget We International 
AB om totalt 25 MSEK.

VÄSENTLIG A H Ä NDEL SER  
UNDER Å RE T OCH EF TER 

DE S S UTG Å NG 

Strukturella förändringar De struktu-
rella förändringar som genomförts har 
resulterat i en väsentlig kostnadsbespa-
ring. Härutöver genomförs ytterligare 
åtgärder för att sänka bolagets kostnader, 
samt förbättra bolagets marginaler, för att 
säkerställa långsiktig lönsamhet. 

Årsstämma 2013 Vid årsstämman den 
16 maj 2013 omvaldes Theodor Dalen-
son, tillika ordförande, Anders Hedén, 
Johan Hessius, Lena Patriksson Keller, 
Stefan Ytterborn och Lars Stenberg som 
styrelseledamöter.

WeSC tar över distributionen på USA 
marknaden WeSC träffar en överens -
kommelse om att ta över USA verksamheten 
från distributions- och licenstagaren Oved 
Group Inc. Övertagandet av USA verksam-
heten sker per den 1 december 2013 med ett 
avvecklingsförfarande som ger Oved Group 
rätt att sälja vissa varor under varumärket 
WeSC fram till den 31 mars 2014. Som VD 
för den amerikanska verksamheten utses 
Joseph Janus och verksamheten bedrivs 
från New York i lokaler intill WeSC butiken på 
Lafayette Street. Ansvaret omfattar även bu-

tiksverksamheten i USA. Bolaget gör bedöm-
ningen att USA-verksamheten, inom ramen 
för WeSC America Inc., kommer att generera 
ett positivt resultat redan under 2014.

Marknadssituation Marknadssituationen 
är fortsatt utmanande för WeSC och bo-
lagets distributörer på många marknader i 
Europa, vilket inneburit att den finansiella 
risken ökat i bolaget. Bolaget bevakar och 
analyserar löpande utvecklingen för en-
skilda marknader och distributörer. WeSC 
har sedan hösten 2011 haft en period av 
minskad försäljning inom viktiga segment 
och marknader som varit relaterad till 
framförallt europeiska kunders betalnings-
svårigheter och som tvingat Bolaget at vara 
återhållsamt med leveranser till kunder med 
tveksam betalningsförmåga. Detta har inne-
burit att Bolaget under en tid har redovisat 
negativt resultat och kassaflöde. 

Genomförd företrädesemission WeSCs 
styrelse beslutade under perioden att ge-
nomföra en nyemission om cirka 55 MSEK 
med företrädesrätt för bolagets aktieägare 
med huvudsyfte att stärka bolagets kapi-
talbas. Styrelsens beslut var villkorat av 
godkännande vid extra bolagsstämma den 
27 september 2013. 

Emissionen tecknades till cirka 110 pro-
cent. Sammanlagt tecknades 13 060 500 
aktier med stöd av teckningsrätter, mot-
svarande 94,3 procent av antalet aktier i 
nyemissionen.

Av den totala emissionslikviden om cirka 
55,4 MSEK betalades aktier motsvarande 
cirka 11,8 MSEK genom kvittning som del 
av återbetalning av den bryggfinansiering 
som WeSC erhöll i juni 2013. Resterande 
antal aktier tecknades utan stöd av teck-
ningsrätter, vilket motsvarande 5,7 procent 
av antalet aktier i nyemissionen. Nyemis-
sionen som därmed fulltecknades ökade 
antalet aktier med 13 848 945 till 23 081 
575 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 
251 712,29 SEK till 2 086 187,15 SEK. 

Företrädesemissionen var garanterad i sin 
helhet av bolagets ordförande, Theodor 
Dalenson, SSE Opportunities Limited, 
Servisen Investment Management AB och 
Evermore Global Advisors, LLC, för kunds 
räkning. Kostnaden för emissionsgarantin 
uppgick till 2 568 789 SEK.

Rörelsekrediter Bolagets räntebärande 
skulder omfattas av avtal med särskilda 
villkor som innebär att bolaget enligt avtalet 
har förbundit sig att uppfylla vissa 
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finansiella parametrar. Bolagets fortsatta  
finansiering är beroende av att nuvarande 
nivå på bankfinansiering bibehålls. 

Under 2013 har de finansiella parametrarna 
enligt avtalet ej uppnåtts vilket medfört att 
bolaget har begärt, och fått beviljat, s.k. 
waiver från kreditgivaren vilket innebär en 
tillfällig acceptans för bristen. Även per 
balansdagen, den 31 december 2013, har 
bolaget begärt och erhållit en tillfällig ac-
ceptans från avsteget från kreditgivaren 
och det föreligger även ett behov av fortsatt 
acceptans från banken för närvarande.

Likviditet och finansiering I samband med 
bolagsstämma den 11 februari 2014 lämna-
de styrelsen en redogörelse där det bland 
annat framgick att det inte kan uteslutas 
att bolagets finansiering och kapitalbas 
kan behöva stärkas ytterligare under 2014 
om den negativa resultattrenden fortsät-
ter, samt att bolaget med anledning därav 
förhandlat fram ytterligare krediter om 16 
MSEK. Vid extra bolagsstämma i WeSC 
AB (publ) den 11 februari 2014 beslutades 
om ett konvertibelprogram, innefattade 
emission av konvertibler till ett nominellt 
belopp om sammantaget högst 13 398 000 
kronor, envar till ett nominellt belopp mot-
svarande konverteringskursen 5,00 kronor. 
Konvertibelprogrammet fulltecknades och 
tilldelning har skett i enlighet med bolags-
stämmans beslut. Konvertiblerna löper från 
och med den 1 mars 2014 till och med den 
15 mars 2017. Varje konvertibel kan, under 
perioden 15 februari 2017 till och med den 
28 februari 2017, konverteras till en aktie 
i WeSC. Förutsatt full konvertering, kom-
mer aktiekapitalet att öka med 242 190,89 
kronor genom utgivande av 2 679 600 nya 
aktier i bolaget, vilket motsvarar en utspäd-
ning om cirka 10,40 procent av det totala 
antalet aktier i WeSC.

Bolagets likviditet är i april 2014 fortsatt 
ansträngd och åtgärder för att hantera 
likviditeten har initierats. I det fall pågående 
åtgärder för att förbättra likviditeten ej faller 
ut enligt plan kan det dock inte uteslutas att 
bolagets finansiering och kapitalbas behö-
ver stärkas ytterligare under 2014

PERSON A L

Under året har antalet medarbetare varit 75 
årsanställda, vilket är en ökning med två 
årsanställda jämfört med föregående år. 
Ökningen har skett i samband med
återtagandet av verksamheten i USA samt 
inom försäljningsorganisationen på
We International.

MIL JÖ OCH  
SOCIA LT A NSVA R

För att säkerställa att produktionen sker 
under goda arbets- och miljöförhållanden 
har WeSC en uppförandekod (Code of Con-
duct) som leverantörerna måste följa. Upp-
förandekoden innebär i korthet att WeSCs 
leverantörer åtar sig att följa tillämpliga la-
gar och regler, värna om miljön samt att inte 
diskriminera anställda eller andra på grund 
av ålder, etniskt ursprung eller kön. Som en 
del i avtalet med respektive leverantör ingår 
att de ska följa vissa av EU fastställda krav 
på kemikalieinnehåll. WeSC besöker varje 
leverantör regelbundet för att säkerställa att 
samtliga krav som ställs på dem avseende 
kvalitet samt arbets- och miljöförhållanden 
efterlevs.

FR AMTIDSUTSIK TER

Bolaget offentliggör långsiktiga målsätt-
ningar. Bolagets långsiktiga målsättningar 
är att nå försäljningstillväxt om 15–20 pro-
cent i lokala valutor och en rörelsemarginal 
om minst 10 procent. Bolaget har gjort 
bedömningen att det blir svårt att uppnå 
dessa målsättningar för verksamhetsåret 
2014 med nuvarande marknadsförutsätt-
ningar. Under 2014 kommer WeSC att prio-
ritera lönsamhet framför tillväxt.

RISK ER OCH  
R ISK H A NTERING

WeSCs verksamhet påverkas av ett antal 
faktorer, både interna och externa, vilka 
kan kontrolleras i varierande grad. Vissa 
av dessa faktorer kan väsentligt påverka 
bolagets framtida utveckling och resultat 
samt dess finansiella ställning. De mest 
väsentliga riskerna i WeSCs verksamhet 
är beroendet av nyckelpersoner, konjunk-
turförändringar, modetrender, lagerrisker, 
leverantörsrisker, leveransrisker, kredit och 
motpartsrisker, finansieringsrisker samt 
valutarisker. En mer detaljerad beskrivning 
av risker och riskhantering återfinns i not 2.

A K TIEN OCH  
ÄG A RFÖRH Å LL A NDEN

WeSC-aktien är noterad på First North, 
Nasdaq OMX Stockholm under symbolen
WeSC. Det är moderbolaget WeSC AB:s 
aktie som är noterad och det i koncernen 
redovisade aktiekapitalet utgörs av moder-
bolagets aktiekapital.

Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 
2 086 187 SEK, fördelat på 23 081 575 
aktier med ett kvotvärde om vardera cirka 
0,09 SEK. Det finns endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till bolagets 
nettotillgångar och vinst och varje aktie har 
lika röst vid bolagsstämma. Det finns inga 
begränsningar i hur många röster en och 
samma aktieägare kan rösta för vid bolags-
stämma. Utöver vad som föreskrivs i lag 
finns inga bestämmelser i WeSCs bolag-
sordning om tillsättande eller entledigande 
av styrelseledamöter eller om ändring av 
bolagsordningen. 

Per den 31 december 2013 hade bolaget 
totalt 2 316 aktieägare. De tio största aktieä-
garnas innehav per den 31 december 2013 
uppgick till 63,7 procent av totalt antal ute-
stående aktier och betalda tecknade aktier 
samt röster i bolaget. Per den 31 december 
2013 var Nove Capital och AB Novestra 
de två aktieägarna med ett innehav om tio 
procent eller mer av aktierna och betalda 
tecknade aktier samt rösterna i bolaget. 
Såvitt bolaget känner till innehar anställda i 
bolaget inte indirekt aktier i bolaget, genom 
pensionsstiftelser eller liknande, för vilka de 
anställda inte direkt kan utöva rösträtten.

Det finns inga hembudsklausuler, förköps-
förbehåll eller andra begränsningar i rätten 
att överlåta aktier i bolaget i lag, bolagets 
bolagsordning eller något avtal eller annan 
handling där bolaget är part. Såvitt bolaget 
känner till finns ej heller några andra avtal, 
i vilka bolaget ej är part, såsom avtal mel-
lan aktieägare, som skulle kunna innebära 
begränsningar i rätten att överlåta aktier 
i bolaget. Bolaget är inte part i några vä-
sentliga avtal som innehåller sådana villkor 
att avtalen får verkan, ändras eller upphör 
att gälla i det fall kontrollen över bolaget 
förändras, vilket även innefattar avtal med 
styrelseledamöter och anställda. Långsik-
tigt skulle dock en väsentlig förändring av 
kontrollen över bolaget kunna innebära att 
exempelvis långivare ej beviljar förlängda 
eller förnyade lån eller kräver förändringar i 
nuvarande villkor vid förlängning av lån.

PRINCIPER FÖR  
ERSÄT TNING T ILL  LEDA NDE 

BEFAT TNINGSH AVA RE

Nedan framgår de av årsstämman beslu-
tade riktlinjerna för 2013. Styrelsen föreslår 
att årsstämman 2014 fattar beslut om att 
principerna för ersättningar och övriga 
anställningsvillkor för koncernledningen för 
2014 är i överensstämmelse med de under 
2013 gällande principerna.



 Årsredovisning 2013We Are THe sUPerLATive ConsPirACY 43

WeSC skall erbjuda marknadsmässiga vill-
kor som gör att bolaget kan rekrytera och 
behålla kompetent personal. 

Ersättningen till koncernledningen skall 
bestå av fast lön, pension och andra sed-
vanliga förmåner och från tid till annan 
rörlig ersättning. Ersättningen baseras på 
individens engagemang och prestation i 
förhållande till i förväg uppställda mål, såväl 
individuella som gemensamma mål för hela 
bolaget. Utvärdering av den individuella 
prestationen sker kontinuerligt. Den fasta 
lönen omprövas som huvudregel en gång 
per år och skall beakta individens kvali-
tativa prestation. Den fasta lönen för den 
verkställande direktören, övriga ledande 
befattningshavare och anställda skall vara 
marknadsmässig. Anställda i bolaget kan 
som grupp från tid till annan vara berätti-
gade till årlig kontant rörlig ersättning. Sam-
manlagd rörlig ersättning för anställda skall, 
i förekommande fall, såsom total kostnad 
för bolaget, motsvara del av rörelseresulta-
tet över en på i förhand beslutad nivå.

Fördelningen av den rörliga ersättningen 
mellan den verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare beslutas 
av styrelsen. Fördelningen av den rörliga 
ersättningen mellan anställda beslutas av 
den verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare. Styrelsen skall 
ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om 
styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det.

Information avseende ersättning till styrelse, 
ledande befattningshavare och anställda 
under räkenskapsåret framgår av not 7.

FÖRSL AG T ILL  
V INSTDISPOSIT ION

Styrelsen föreslår att nedanstående förlust 
behandlas så att

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstäm-
man att ingen ordinarie utdelning ska lämnas 
för räkenskapsåret 1 januari — 31 december 

2013. För ytterligare information avseende 
bolagets resultat och ställning hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med tillhörande 
bokslutskommentarer och noter.

INVE STOR REL ATIONS

WeSCs information till aktieägarna ges via 
årsredovisningen, bokslutskommunikén, 
delårsrapporter, pressmeddelanden och 
på bolagets hemsida. På hemsidan finns 
också ett arkiv med rapporter och press-
meddelanden för de senaste åren.

INVE STOR REL ATIONS

WeSCs information till aktieägarna ges via 
årsredovisningen, bokslutskommunikén, 
delårsrapporter, pressmeddelanden och 
på bolagets hemsida. På hemsidan finns 
också rapporter för de senaste åren.  

(SEK)

Balanserad vinst –6 417 476 

Överkursfond 70 022 312

Årets resultat –69 960 234

  –6 355 398

Behandlas så att i ny 
räkning överföres –6 355 398

–6 355 398
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koncernens re sultAtr Ä k ning

not
2013—01—01

—2013—12—31
2012—05—01 

—2012—12—31

Nettoomsättning 3 194 568 188 730

Övriga rörelseintäkter 4 –509 4 588

194 059 193 318

rörelsens kostnader

Handelsvaror –140 504 –136 733

Övriga externa kostnader 5,6 –68 635 –47 022

Personalkostnader 7 –52 870 –37 168

Avskrivningar 13,14,15 –6 744 –5 113

Resultat från andelar i intresseföretag 16 –1 332 –129

–270 085 –226 165

rörelseresultat –76 026 –32 847

resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 446 84

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 –7 096 –5 203

–5 650 –5 119

resultat efter finansiella poster –81 676 –37 966

Uppskjuten skatt 11 –15 757 –

Skatt på årets resultat 11 – 7 519

ÅreTs resULTAT –97 433 –30 447

Årets resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 

Resultat per aktie före/efter utspädning –9,38 –4,12

Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning 19 10 386 681 7 386 104

koncernens r A pport Över totA lre sultAte t
2013—01—01 

—2013—12—31
2012—05—01 

—2012—12—31

Årets resultat –97 433 –30 447

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Värdeförändring av valutaderivat –233 1 295

Valutaderivat överfört till resultaträkningen under perioden 19 –1 004

Uppskjuten skatt valutaderivat 48 –64

Omräkningsdifferenser 40 181

Kursdifferens utvidgad investering –218 –973

Uppskjuten skatt kursdifferens utvidgad investering 49 214

ÅreTs ToTALresULTAT –97 728 –30 798

Årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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koncernens bA l A nsr Ä k ning

not 2013—12—31 2012—12—31

TiLLgÅngAr

Goodwill 12 7 662 7 598

Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 2 612 2 739

10 274 10 337

Materiella anläggningstillgångar

   Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 752 2 411

   Inventarier 15 9 866 13 540

10 618 15 951

Övriga anläggningstillgångar

   Uppskjuten skattefordran 11 6 237 20 879

   Andelar i intresseföretag 16 5 010 6 342

   Andra långfristiga fordringar 947 927

12 194 28 148

summa anläggningstillgångar 33 086 54 436

omsättningstillgångar

Varulager m.m.

   Färdiga varor och handelsvaror 23 060 39 218

   Förskott till leverantörer 2 399 1 622

25 459 40 840

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 41 967 59 547

Fordringar intresseföretag 16 3 804 1 573

Skattefordringar 1 105 2 278

Övriga fordringar 1 851 2 768

Derivat 20 5 211

Förutbetalda kostnader 18 7 097 6 303

55 829 72 680

Likvida medel 4 375 20 330

summa omsättningstillgångar 85 663 133 850

sUMMA TiLLgÅngAr 118 749 188 286



 Årsredovisning 2013We Are THe sUPerLATive ConsPirACY 47

koncernens bA l A nsr Ä k ning
not 2013—12—31 2012—12—31

egeT KAPiTAL oCH sKULder

eget kapital  19

Aktiekapital 2 086 668

Ej registrerat aktiekapital – 167

Övrigt tillskjutet kapital 66 892 17 022

Reserver –6 064 –5 770

Balanserat resultat inklusive årets resultat –58 763 38 670

4 151 50 757

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 1 101 1 093

Konvertibellån 22 – 13 219

1 101 14 312

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 22 28 476 36 258

Skulder till kreditinstitut 22 22 585 31 416

Leverantörsskulder 22 38 031 44 883

Konvertibellån 22 13 372 – 

Övriga skulder 4 788 5 604

Upplupna kostnader 23 6 245 5 056

113 497 123 217

sUMMA egeT KAPiTAL oCH sKULder 118 749 188 286

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 22 83 520 88 931

Eventualförpliktelser Inga Inga
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koncernens r A pport Över fÖr Ä ndring A r i  ege t k A pitA l

Aktie-
kapital

ej  
registrerat 
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital reserver
Balanserad

vinst  summa

ingående balans per 1 maj 2012 668 – –3 130 –5 420 69 117 61 235

Årets totalresultat – – – –350 –30 447 –30 797

Nyemission – 167 21 253 – – 21 420

Emissionskostnader – – –1 494 – – –1 494

Skatteeffekt emissionskostnad – – 393 – – 393

Utgående balans per 31 december 2012 668 167 17 022 –5 770 38 670 50 757

ingående balans per 1 januari 2013 668 167 17 022 –5 770 38 670 50 757

Årets totalresultat – – – –294 –97 433 –97 727

Omförd pågående nyemission 167 –167 – – – –

Nyemission 1 251 – 54 145 – – 55 396

Emissionskostnader – – –5 480 – – –5 480

Skatteeffekt emissionskostnad – – 1 205 – – 1 205

Utgående balans per 31 december 2013 2 086 – 66 892 –6 064 –58 763 4 151

specif ik Ation Av re server

omräknings 
differenser

valuta- 
derivat

Kursdifferens 
utvidgad  

investering summa

ingående balans per 1 maj 2012 –1 807 –56 –3 558 –5 421

Förändring under året 182 227 –759 –350

Utgående balans per 31 december 2012 –1 625 171 –4 317 –5 771

ingående balans per 1 januari 2013 –1 625 171 –4 317 –5 771

Förändring under året 40 –166 –168 –294

Utgående balans per 31 december 2013 –1 585 5 –4 485 –6 065
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koncernens r A pport Över k As sA flÖden

2013—01—01
—2013—12—31

2012—05—01
—2012—12—31

den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –81 676 –37 966

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 6 744 5 113

Kursförluster –90 75

Orealiserade kursdifferenser 4 129 4

Övrigt 8 413 231

Betald skatt 1 245 3 031

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital –61 235 –29 512

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 12 993 2 139

Förändringar av fordringar 8 340 29 852

Förändring av kortfristiga skulder –6 099 9 518

Kassaflöde från den löpande verksamheten –46 001 11 997

investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –2 155 –1 535

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –1 199 –247

Förändring av finansiella anläggningstillgångar –10 105

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 364 –1 677

Finansieringsverksamheten

Nettoförändring av kortfristiga rörelsekrediter –16 604 –15 978

Företrädesemission* 49 923 20 319

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 319 4 341

ÅreTs KAssAFLÖde –16 046 14 661

Likvida medel vid årets början 20 330 5 744

Kursdifferens i likvida medel 90 –75

Likvida medel vid årets slut 4 374 20 330

Under året uppgår erlagda räntor till 5 445 3 216

Under året uppgår erhållna räntor till 1 452 84

* Inklusive under året erhållna lån från aktieägare vilka har konverterats i emissionen
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moderbol Age ts re sultAtr Ä k ning

not
2013—01—01

—2013—12—31
2012—05—01

—2012—12—31

nettoomsättning 254 241

254 241

rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6 –2 962 –1 492

Personalkostnader 7 –3 524 –2 592

Avskrivningar 13 –620 –354

–7 106 –4 438

rörelseresultat –6 852 –4 197

resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 17 –22 832 –

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 – 10

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 –1 023 –494

–23 855 –484

resultat efter finansiella poster –30 707 –4 681

Bokslutsdispositioner 

Koncernbidrag –25 000 –26 000

resultat före skatt –55 707 –30 681

Uppskjuten skatt 11 –14 253 –

Skatt på årets resultat 11 – 5 519

Övrigt totalresultat

ÅreTs ToTALresULTAT –69 960 –25 162

moderbol Age ts r A pport Över totA lre sultAte t
2013—01—01

—2013—12—31
2012—05—01

—2012—12—31

Årets resultat –69 960 –25 162

ÅreTs ToTALresULTAT –69 960 –25 162

Årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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moderbol Age ts bA l A nsr Ä k ning

not 2013—12—31 2012—12—31

TiLLgÅngAr

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 1 095 1 272

1 095 1 272

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 23 585 33 121

Uppskjuten skatt 11 – 13 048

Långfristiga fordringar koncernföretag 17 13 297 26 593

36 882 72 762

summa anläggningstillgångar 37 977 74 034

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 436 410

Övriga fordringar 183 1 628

Förutbetalda kostnader 18 – 25

619 2 063

Likvida medel 114 15 640

summa omsättningstillgångar 733 17 703

sUMMA TiLLgÅngAr 38 710 91 737

not 2013—12—31 2012—12—31

egeT KAPiTAL oCH sKULder

eget kapital  19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 086 668

Ej registrerat aktiekapital – 167

Reservfond 12 883 12 883

14 969 13 718

Fritt eget kapital

Överkursfond 70 022 20 152

Balanserat resultat –6 418 18 744

Årets resultat –69 960 –25 162

–6 356 13 734

summa eget kapital 8 613 27 452

Långfristiga skulder

Konvertibellån 22 – 13 219

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 246 1 499

Skulder till koncernföretag 11 623 48 750

Konvertibellån 22 13 372 –

Övriga skulder 115 69

Upplupna kostnader 23 741 748

30 097 51 066

sUMMA egeT KAPiTAL oCH sKULder 38 710 91 737

Poster inom linjen 22

Ställda säkerheter 1 095 1 272

Ansvarsförbindelser Borgen Borgen
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moderbol Age ts r A pport Över  
fÖr Ä ndring i  ege t k A pitA l

Aktie- 
kapital

ej 
registrerat 

aktie- 
kapital

reserv- 
fond

Överkurs- 
fond

Balanserat  
resultat

Årets  
resultat summa

ingående balans per 1 maj 2012 668 – 12 883 – 39 843 –21 099 32 295

Värde konverteringsrätt – – – – – – –

Nyemission – 167 – 21 253 – – 21 420

Emissionskostnader – – – –1 494 – – –1 494

Skattekostnad transaktionskostnader – – – 393 – – 393

Resultatdisposition – – – – –21 099 21 099 –

Årets resultat – – – – – –25 162 –25 162

Utgående balans per 31 december 2012 668 167 12 883 20 152 18 744 –25 162 27 452

ingående balans per 1 januari 2013 668 167 12 883 20 152 18 744 –25 162 27 452

Värde konverteringsrätt – – – – – – –

Omförd pågående nyemission 167 –167 – – – – –

Nyemission 1 251 – – 54 145 – – 55 396

Emissionskostnader – – – –5 480 – – –5 480

Skattekostnad transaktionskostnader – – – 1 205 – – 1 205

Resultatdisposition – – – – –25 162 25 162 –

Årets resultat – – – – – –69 960 –69 960

Utgående balans per 31 december 2013 2 086 – 12 883 70 022 –6 418 –69 960 8 613
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moderbol Age ts k As sA flÖde sA n A lys

not
2013—01—01 

—2013—12—31
2012—05—01 

—2012—12—31

den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –30 707 –4 681

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 620 354

Nedskrivningar 17 22 833 –

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 153 102

Betald skatt –28 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital –7 129 –4 225

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av fordringar 1 469 –1 382

Förändring av kortfristiga skulder 2 786 880

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 874 –4 727

investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –442 –195

Erhållen utdelning – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –442 –195

Finansieringsverksamheten

Företrädesemission* 55 397 21 420

Emissionskostnader –5 480 –1 101

Förändring koncernlån –62 127 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –12 210 20 319

Likvida medel vid årets början 15 640 243

ÅreTs KAssAFLÖde -15 526 15 397

Likvida medel vid årets slut 114 15 640

* Inklusive under året erhållna lån från aktieägare vilka har konverterats i emissionen
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till ÄggsupplysningAr 

Redogörelse för viktiga redovisningsprinciper 
Grunder för upprättandet av redovisningen 
WeSCs koncernredovisning baseras på 
historiska anskaffningsvärden med undantag 
för valutaderivat som redovisas till verkligt 
värde. Alla belopp anges, om inget annat sägs, 
i tusentals svenska kronor (KSEK).

Uttalande om överensstämmelse med till-
lämpade regelverk
Koncernredovisningen är upprättad i enlig-
het med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) såsom de är antagna inom 
EU. Koncernredovisningen är vidare upprättad 
i enlighet med svensk lag genom tillämp-
ning av Rådet för finansiell rapportering RFR 
1 (Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner). Moderbolaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen utom i de 
fall som anges under rubrik Moderbolaget.

Ändrade och nya redovisningsprinciper  
för året 
Ett antal nya eller uppdaterade redovisnings-
rekommendationer och tolkningar gäller för 
räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2013. De 
IFRS som har trätt i kraft för räkenskapsåret 
som inleddes 1 januari 2013 och som påverkar 
koncernen är ändringen i IFRS 7 Finansiella 
instrument: Upplysningar, IFRS 13 Värdering till 
verkligt värde och ändringen i IAS 1 Utformning 
av finansiella rapporter. 

Ändringen i IFRS 7 har introducerat nya upp-
lysningskrav avseende kvittning av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder.

IFRS 13 innehåller enhetliga regler för beräk-
ning av verkliga värden och samlar kraven kring 
upplysningar om verkliga värden. Införandet 
av IFRS 13 innebär att ytterligare upplysningar 
lämnas om finansiella instruments verkliga 
värden.

Ändringen i IAS 1 introducerar nya pre-
sentationskrav av övrigt totalresultat, där 
en uppdelning ska göras i poster som ska 
återföras till resultatet och poster som aldrig 
kommer återföras till resultatet. Ändringen 
innebär för koncernen att en rubrik har infogats 
i rapport över totalresultat för att tydliggöra att 
koncernen enbart har poster som kommer att 
återföras till resultatet. 

Koncernen har utöver de nyheter som trätt i 
kraft i år valt att förtidstillämpa ändringen i 
IAS 36 Nedskrivningar, vilken tar bort kravet 
att upplysa om återvinningsvärdet för samtliga 
kassagenererande enheter till vilka goodwill 
allokerats, som infördes i samband med 

införandet av IFRS 13. I och med att koncernen 
förtidstillämpar denna ändring blir det ingen 
påverkan på de upplysningar som lämnas om 
nedskrivningsprövning av goodwill.

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft 
först under kommande räkenskapsår och 
har inte förtidstillämpats vid upprättandet av 
dessa finansiella rapporter, med undantag 
av ändringen i IAS 36 vilken beskrivs ovan. 
Nedan beskrivs de IFRS som väntas ha en 
påverkan eller kan komma att ha en påverkan 
på koncernens finansiella rapporter. Utöver de 
IFRS som beskrivs nedan väntas övriga nyheter 
som IASB har godkänt per den 31 december 
2013 inte ha någon påverkan på koncernens 
finansiella rapporter.

Det så kallade koncernpaketet, vilket består 
av IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 
Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar 
om andelar i andra företag samt ändringar i 
IAS 27 Separata finansiella rapporter och IAS 
28 Innehav i intresseföretag och joint ventures, 
träder i kraft 1 januari 2014 och är godkänt av 
EU. Dessa väntas inte ha någon påverkan på 
koncernens redovisning i dagsläget, förutom 
att mer upplysningar kommer lämnas i kom-
mande årsredovisningar om andelar i andra 
företag.

Koncernredovisning
Grunder för konsolidering 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget 
och dess dotterföretag. De finansiella rap-
porterna för moderbolaget och dotterföretagen 
som tas in koncernredovisningen avser samma 
period och är upprättade enligt de redovis-
ningsprinciper som gäller för koncernen. 
 
Alla koncerninterna fordringar och skulder, in-
täkter och kostnader, vinster eller förluster som 
uppkommer i transaktioner mellan företag som 
omfattas av koncernredovisningen elimineras i 
sin helhet. 

Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen 
från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då mo-
derbolaget får det bestämmande inflytandet, och 
ingår i koncernredovisningen fram till den dag det 
bestämmande inflytande upphör. Normalt erhålls 
det bestämmande inflytandet över ett dotterfö-
retag genom innehav av mer än 50 procent av 
röstberättigande aktier men kan även erhållas på 
annat sätt till exempel genom avtal. 
Dotterföretag som förvärvats redovisas i 
koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. 
Detta gäller även direkt förvärvade rörelser. 
Förvärvsmetoden innebär bland annat att 

anskaffningsvärdet för aktierna, eller för 
den direkt förvärvade rörelsen, fördelas på 
förvärvade tillgångar, övertagna åtaganden 
och skulder vid förvärvstidpunkten på basis av 
dessas verkliga värden vid denna tidpunkt. Om 
anskaffningsvärdet överstiger verkligt värde på 
det förvärvade bolagets nettotillgångar utgör 
skillnaden goodwill. Om anskaffningsvärdet 
understiger verkligt värde på det förvärvade 
bolagets nettotillgångar redovisas skillnaden 
direkt i resultaträkningen.    
   
Investeringar i intresseföretag  
Ett intressebolag är en enhet i vilken koncer-
nen har betydande inflytande och som inte 
är ett joint venture. Ett betydande inflytande 
föreligger normalt vid ett aktieinnehav som 
representerar mellan 20 och 50 procent av 
röstetalet. Innehav i intressebolag redovisas 
i enlighet med kapitalandelsmetoden. Den 
innebär att det i koncernen redovisade värdet 
på aktierna i intresseföretagen motsvaras av 
koncernens andel i intresseföretagens egna 
kapital samt koncernmässig goodwill och andra 
eventuella kvarvarande värdejusteringar vid 
förvärvet. Goodwill och andra värdejusteringar 
vid förvärvet beräknas på samma sätt som vid 
rörelseförvärv vilket beskrivs ovan. I koncer-
nens resultaträkning redovisas som ”Resultat 
från andelar i intresseföretag” koncernens 
andel av intresseföretagets redovisade resultat 
efter skatt, i förekommande fall justerat för 
eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller 
upplösningar av värdejusteringar. Erhållna 
utdelningar från intresseföretaget minskar 
investeringens redovisade värde

Omräkning av utländska verksamheter
En utländsk verksamhet är en verksamhet som 
bedrivs i en ekonomisk miljö som har en annan 
valuta (den funktionella valutan) än koncernens 
rapportvaluta, som är SEK. Tillgångar, inklusive 
goodwill och andra övervärden, och skulder 
i sådana verksamheter omräknas till rapport-
valutan till balansdagens kurs. De utländska 
verksamheternas resultaträkningar omräknas 
med ett vägt genomsnitt av årets valutakurser. 
De valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningen redovisas i övrigt totalresultat. Vid 
avyttring av en utländsk självständig verksam-
het redovisas de ackumulerade kursdifferen-
serna i resultaträkningen tillsammans med 
vinsten eller förlusten vid avyttringen.

Omräkning av fordringar och skulder i 
utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta värderas till 
den kurs som gäller på transaktionsdagen. På 
balansdagen omräknas monetära fordringar 
och skulder som är uttryckta i utländska valutor 

not 1    redovisnings-  och vÄ rderingsprinciper
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till den kurs som då gäller. Alla kursdifferenser 
påförs resultaträkningen med undantag för 
fordringar på dotterbolag för vilken reglering 
inte är planerad eller troligen inte kommer att 
ske inom överskådlig framtid (utvidgad inves-
tering). Kursdifferenser på sådana utvidgade 
investeringar bokföres i övrigt totalresultat 
och omförs till resultaträkningen i samband 
med en eventuell avyttring av den utländska 
verksamheten.

Rörelsesegment 
Segmentinformation presenteras utifrån 
ledningens perspektiv, vilket innebär att den 
presenteras på det sätt som används i den 
interna rapporteringen. Bolagets segments-
redovisning innefattar segmenten; Egna 
marknader och Distribution. För ytterligare 
information se not 3.

Intäkter
Intäkter redovisas till verkligt värde av erhållen 
ersättning eller den ersättning som kommer 
att erhållas för sålda varor inom koncernens 
ordinarie verksamhet. Intäkter redovisas exklu-
sive mervärdesskatt och netto efter eventuella 
rabatter.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Net-
toförsäljningsvärdet motsvarar det uppskattade 
försäljningspriset vid normala förhållanden, 
med avdrag för kostnader som krävs för att 
genomföra försäljningen. Anskaffningsvärdet 
beräknas enligt den så kallade först-in-först-
ut-metoden som innebär att de tillgångar som 
finns i lager vid årsskiftet anses vara de senast 
anskaffade.

Materiella och immateriella anläggningstill-
gångar med begränsad nyttjandeperiod
Materiella och immateriella anläggningstill-
gångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker 
linjärt över nyttjandeperioden till bedömt 
restvärde.

Immateriella anläggningstillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod
Immateriella anläggningstillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.  
 
Nedskrivningar 
Löpande under året bedöms om det finns 
indikationer på att tillgångar kan ha minskat i 
värde. Om en sådan indikation finns beräknas 

tillgångens återvinningsvärde. Återvinnings-
värdet är det högsta av tillgångens nettoför-
säljningsvärde och nyttjandevärde. Nyttjan-
devärdet är nuvärdet av framtida kassaflöden 
diskonterade med räntesats som baserad 
på riskfri ränta justerad för den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången. 
 
Om det inte går att fastställa väsentligen 
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, 
ska vid prövning av nedskrivningsbehov 
tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där 
det går att identifiera väsentliga oberoende 
kassaflöden (en kassagenererande enhet). En 
nedskrivning redovisas när en tillgångs eller 
kassagenererande enhets redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning 
belastar resultaträkningen. 
 
Återföring av nedskrivningar 
Nedskrivningar återförs om en senare ökning 
av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras 
till en händelse som inträffat efter det att 
nedskrivningen gjordes. 
 
En nedskrivning återförs endast till den 
utsträckning tillgångens redovisade värde 
efter återföring inte överstiger det redovisade 
värde som tillgången skulle ha haft om någon 
nedskrivning inte hade gjorts. Återföring sker  
ej av nedskrivning av goodwill. 
 
Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i olika 
kategorier, beroende på avsikten med förvärvet 
av den finansiella tillgången. Klassificeringen 
bestäms vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 
En finansiell tillgång tas bort från balansräk-
ningen då de avtalsenliga rättigheterna till 
kassaflödet upphör. 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar med fasta betalningar eller betalning-
ar som går att fastställa till belopp. Fordring-
arna har koppling till koncernens leveranser av 
varor och tjänster. Värdering görs till upplupet 
anskaffningsvärde. Fordringarna redovisas till 
det belopp varmed de förväntas inflyta, efter 
avdrag för osäkra fordringar, som bedömts 
individuellt. Lånefordringar och kundfordringar 
har kort förväntad löptid, och värderas därför 
till nominellt belopp utan diskontering. 

Finansiella skulder 
Andra finansiella skulder 
I denna kategori redovisas räntebärande och 
ej räntebärande finansiella skulder som inte 
innehas för handelsändamål. Värdering görs till 
upplupet anskaffningsvärde. 
 
Långfristiga skulder har en återstående löptid 
överstigande ett år, medan skulder med kortare 
löptid redovisas som kortfristiga. Leverantörs-
skulder har kort förväntad löptid, och värderas 
därför till nominellt belopp utan diskonte-
ring. 

 

Derivatinstrument 
Derivatinstrument utgörs i WeSCs fall av valu-
taterminskontrakt som används för skydd mot 
risker för valutakursförändringar kopplade till 
kassaflöden från prognostiserade varuflöden. 
 
WeSC tillämpar säkringsredovisning. För att 
uppfylla kraven på säkringsredovisning krävs 
att det finns en tydlig koppling till den säkrade 
posten. Vidare krävs att säkringen effektivt 
skyddar den säkrade posten.
 
Valutaterminer redovisas i balansräkningen till 
verkligt värde.

För valutaterminer som uppfyller kraven för 
säkringsredovisning redovisas värdeföränd-
ringarna i övrigt totalresultat tills dess att det 
säkrade flödet träffar rörelseresultatet, varvid 
säkringsinstrumentets ackumulerade värdeför-
ändringar förs över till resultaträkningen för att 
där möta resultateffekterna från den säkrade 
transaktionen.

För valutaterminer som, redovisningsmässigt, 
inte uppfyller kriterierna för säkringsredovis-
ning redovisas värdeförändringar omedelbart i 
resultaträkningen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när 
koncernen har en förpliktelse (legal eller infor-
mell) på grund av en inträffad händelse och 
då det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
som är förknippade med ekonomiska fördelar 
kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen 
och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Om koncernen räknar med att erhålla en 
gottgörelse motsvarande en avsättning som 
gjorts, till exempel genom ett försäkringsavtal, 
redovisas gottgörelsen som en tillgång i 
balansräkningen när det är i det närmaste 
säkert att gottgörelsen kommer att erhållas. 
Om effekten av tidsvärdet för den framtida 
betalningen bedöms som väsentlig fastställs 
avsättningens värde genom att den bedömda 
framtida utbetalningen nuvärdesberäknas 
med en diskonteringsfaktor före skatt som 
avspeglar marknadens aktuella värdering av 
tidsvärdet och de eventuella risker som hänförs 
till förpliktelsen. Den successiva ökning av det 
avsatta beloppet som nuvärdesberäkningen 
medför redovisas som en räntekostnad i 
resultaträkningen. 
 
Pensioner och övriga utfästelser om  
förmåner efter avslutad anställning
WeSCs pensionsåtaganden omfattas enbart 
av avgiftsbestämda planer vilket innebär att 
erlagda premier redovisas som en kostnad. 
 
Finansiella leasingavtal 
När leasingavtal innebär att koncernen, 
som leasetagare, i allt väsentligt åtnjuter de 
ekonomiska fördelarna och bär de ekonomiska 
riskerna som är hänförligt till leasingobjektet, 
redovisas dessa i koncernens balansräkning 
som anläggningstillgång respektive kort- och 
långfristig skuld.  

Avskrivningstider %

Immateriella anläggningstillgångar 20

Inventarier 14–20

Datorer 33

Förbättringsutgifter på annans  
fastighet 10–20
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Anskaffningskostnad för leasingobjekt som 
brukas enligt avtal om finansiell leasing upptas 
till det lägsta av verkligt värde vid anskaffnings-
tillfället eller nuvärdet av minimileaseavgifterna 
och skrivs av genom värdeminskingsavdrag 
enligt samma principer som för egenägda 
anläggningstillgångar. Skulden vid leasingav-
talets början upptas till samma belopp som 
anskaffningskostnaden. Minimileaseavgifterna 
fördelas mellan amortering och ränta på den 
utestående skulden. WeSC har för närvarande 
inga leasingavtal som klassificerats som 
finansiella. 
 
Operationella leasingavtal 
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och 
fördelar som förknippas med ägandet ej faller 
på koncernen klassificeras som operationella 
leasingavtal. Leasingavgifter, och eventuella 
förmåner i samband med tecknandet av ett 
avtal, avseende operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen 
och fördelas linjärt över respektive avtals 
löpperiod. 
 
Lånekostnader 
Lånekostnader som är direkt hänförliga till 
inköp, konstruktion eller produktion av tillgång, 
som med nödvändighet tar betydande tid 
i anspråk att färdigställa och är för avsedd 
användning eller försäljning aktiveras som 
tillgång. Övriga lånekostnader redovisas i resul-
taträkningen baserat på effektivräntemetoden. 

Inkomstskatt
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen då den avser resultaträkning-
ens poster och i övrigt totalresultat respektive 
direkt mot eget kapital då den underliggande 
transaktionen redovisas i övrigt totalresultat 
respektive direkt mot eget kapital. 
 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning 
av de skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Häri 
inkluderas även eventuella justeringar av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder. 
 
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med 
balansräkningsmetoden, innebärande att 
uppskjuten skatt beräknas för på balansdagen 
samtliga identifierade temporärara skillnader, 
dvs mellan å ena sidan tillgångarnas eller 
skuldernas skattemässiga värden och å andra 
sidan deras redovisade värden. Uppskjuten 
skattefordran redovisas i balansräkningen även 
för ej utnyttjade underskottsavdrag. 
 
Uppskjuten skattefordran redovisas endast i 
den utsträckningen det är sannolikt att fram-
tida skattepliktiga vinster kommer att finnas 
tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna 
eller outnyttjade underskottsavdragen kan 
komma att utnyttjas. De uppskjutna skat-
tefordringarnas redovisade värden prövas vid 
varje balansdag och minskas i den utsträck-
ning det inte längre är sannolikt att tillräckligt 

stor beskattningsbar vinst kommer att finnas 
tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de 
uppskjutna skattefordringarna. 
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalning-
ar. Indirekt metod har använts för den löpande 
verksamheten. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, 
kortfristiga placeringar med en ursprunglig 
löptid understigande tre månader.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål 
Koncernen gör bedömningar vid tillämpning av 
redovisningsprinciper samt uppskattningar och 
antaganden om framtiden. De uppskattningar 
för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kan avvika från det verkliga utfallet. 
De uppskattningar och antaganden som kan 
innebära en risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden framgår nedan. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernledningen genomför årligen en ned-
skrivningsprövning för goodwill i enlighet med 
den princip som redogjorts för ovan. I denna 
prövning görs ett antal uppskattningar. För mer 
detaljerad information angående nedskriv-
ningsprövning av goodwill se not 12.
 
Uppskjutna skatter 
Koncernens uppskjutna skattefordran är 
baserad på underskottsavdrag i den ameri-
kanska verksamheten. Ledningen har utifrån 
budget för nästkommande år gjort antaganden 
och bedömningar om verksamhetens framtida 
intjäningsförmåga och utifrån detta bedöms 
utnyttjandet av dessa underskottsavdrag att 
ske inom 3 år. En avvikelse från den utveckling 
som ledningen bedömt skulle kunna få en 
påverkan på underskottsavdragens åsatta 
värde per balansdagen.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas netto efter reser-
veringar för osäkra kundfordringar. Reserven 
avseende kundfordringar baserar sig i huvud-
sak på fordringar på distributörer. Försäljning i 
butik sker på kontantbasis alternativt kreditkort 
där banken står för risken. Nettovärdet 
motsvarar det värde som förväntas erhållas. 
Till följd av att flera av bolagets distributörer 
har svårigheter att betala kundfordringar i tid 
är betalningstiderna för närvarande längre 
än normalt. Den ökade andelen förfallna 
kundfordringar som detta föranleder medför 
att bolaget löpande företar noggranna analyser 
avseende kundernas betalningsförmåga och 
marknaderna de verkar på. Bedömning av 
värdet på utestående kundfordringar sker 
löpande kund för kund. Baserat på genomgång 
per balansdagen bedöms nuvarande reserv för 
osäkra kundfordringar vara tillräcklig.

Moderbolaget
Vid upprättandet av moderbolagets finansiella 
rapporter har Rådet för finansiell rapportering 
RFR 2 (Redovisning i juridisk person) tillämpats. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen utom i de fall som 
anges nedan.

Andelar i dotterbolag och intressebolag
Innehav i dotterbolag och intresseföretag 
redovisas i moderbolagets balansräkning enligt 
anskaffningsvärdemetoden.

Koncernbidrag
Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdisposition. 

Definitioner
Rörelsemarginal (%)  
Periodens rörelseresultat dividerat med net-
toomsättningen för samma period.

 
Justerat eget kapital
Eget kapital per angiven balansdag med i före-
kommande fall tillägg för obeskattade reserver 
som reducerats med uppskjuten skatt. 
 
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat under angiven period dividerat med 
genomsnittligt eget kapital för samma period.
 
Soliditet (%)
Eget kapital per angiven balansdag dividerat 
med totala tillgångar vid samma tidpunkt. 
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WeSCs verksamhet påverkas av ett antal 
faktorer, både interna och externa, vilka kan 
kontrolleras i varierande grad. Vissa av dessa 
faktorer kan väsentligt påverka bolagets 
framtida utveckling och resultat samt dess 
finansiella ställning. 
 
De mest väsentliga riskerna i WeSCs verksam-
het är affärsmässiga risker såsom beroendet 
av nyckelpersoner, konjunkturförändringar, 
modetrender och leverantörsrisker samt finan-
siella risker omfattande bland annat lagerrisker, 
kreditrisker, finansieringsrisker och valutarisker. 

Beroende av nyckelpersoner
WeSC är en liten organisation och är beroende 
av flera nyckelpersoner inom styrelse, ledning 
och den övriga organisationen. Genom att 
fortlöpande arbeta med att vidareutveckla 
bolagets strukturkapital kan denna risk till viss 
del begränsas över tiden. Härutöver skall WeSC 
vara en attraktiv och utmanande arbetsgivare 
samt erbjuda marknadsmässiga ersättningar 
för att skapa goda förutsättningar för att 
behålla och vidareutveckla den kompetens  
som finns inom bolaget. 
 
Konjunkturpåverkan 
En gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag 
på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar 
deras konsumtionsmönster positivt. En försäm-
ring i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. 
Genom att bedriva verksamhet på flera olika 
geografiska marknader kan risken för konjunktur-
påverkan begränsas då konjunkturen normalt ser 
olika ut på olika geografiska marknader.
 
Modetrender
WeSC påverkas av svängningar i trender och 
mode, samt av kundernas preferenser för 
design, kvalitet och prisnivå. En missbedöm-
ning av kundernas preferenser kan medföra att 
efterfrågan på WeSCs produkter minskar. Led-
tiderna mellan framtagande av kollektionerna 
och försäljningen av kollektionerna innebär en 
risk eftersom modetrenderna kan ändras under 
dessa perioder.  
 
Lagerrisk 
Till den del WeSC är tvunget att hålla ett varu-
lager uppkommer en riskexponering i den mån 
varulagret inte blir sålt. Lagerrisken minimeras 
genom att andelen förorder hålls hög. 
 
Leverantörsrisker 
I och med att all tillverkning sker genom 
externa leverantörer är WeSC beroende av 
att dessa leverantörer fullgör sina åtaganden 
enligt kontrakt när det gäller kvantitet, kvalitet 
och leveranstidpunkt. Vidare förväntas dessa 
leverantörer följa WeSCs uppförandekod, som 
bland annat reglerar arbets- och miljöförhål-
landen i samband med produktion för WeSCs 
räkning. Om uppförandekoden inte åtföljs, 
skulle detta kunna ha en negativ påverkan 

på WeSCs varumärke och få ekonomiska 
konsekvenser. Se även WeSCs uppförandekod 
på www.wesc.com. WeSC besöker leverantörer 
enligt en upprättad plan för att upprätthålla 
goda relationer och för att säkerhetsställa att 
produktionen sker på föreskrivet sätt. 
 
Likviditets- och finansieringsrisk
Likviditetsrisk definieras som risken att 
likviditet ej finns tillgänglig för att möta framtida 
eller omedelbara betalningsåtaganden. Likvi-
diteten påverkas framförallt av den generalla 
utvecklingen i verksamheten, hur effektivt 
kapitalet i bolaget hanteras och därigenom 
hur mycket kapital som binds i verksamheten 
vid varje given tidpunkt samt hur bolaget är 
finansierat. 

Med finansieringsrisk avses risken att bolaget 
ej kan upptaga, eller behålla, nödvändiga kredi-
ter från banker eller kapital från aktieägarna när 
behov föreligger för att möta kapitalbehovet på 
lång och kort sikt.

Verksamheten i WeSC finansieras av eget 
kapital samt skulder. Skulderna kan delas 
upp i operativa rörelseskulder som i huvudsak 
utgörs av skulder till leverantörer och upplupna 
kostnader respektive förutbetalda intäkter 
samt räntebärande upplåning. Huvuddelen av 
den räntebärande upplåningen i WeSC utgörs 
av krediter av typen checkräkningskrediter 
som enligt avtal normalt sett förfaller och 
förnyas årligen med ränteförfall månadsvis eller 
kvartalsvis. Delar av krediterna är av kategorin 
faktoring eller fakturabelåning, vilket innebär 
att en total kreditram beviljas som sätter ett 
tak till vilket belopp krediten maximalt kan 
uppgå, samtidigt som faktiskt utnyttjningsbart 
kreditutrymme vid varje tidpunkt är volymbero-
ende av det totala beloppet av belåningsbara 
fakturor vilket innebär att utnyttjningsbart 
belopp fluktuerar under räkenskapsåret. De 
räntebärande skulderna omfattas av avtal 
med särskilda villkor som innebär att bolaget 
enligt avtalet har förbundit sig att uppfylla 
vissa finansiella parametrar. Under 2013 har 
de finansiella parametrarna enligt avtalet ej 
uppnåtts vilket medfört att bolaget har begärt, 
och fått beviljat, s.k. waiver från kreditgivaren 
vilket innebär en tillfällig acceptans för bristen. 
Även per balansdagen, den 31 december 2013, 
har bolaget begärt och erhållit en tillfällig ac-
ceptans från avsteget från kreditgivaren. Utöver 
räntebärande finansiering från kreditinstitut 
har bolaget även emitterat en konvertibel. 
Konvertibeln löper till och med den 15 mars 
2017 och löper under perioden med månatliga 
ränteutbetalningar. Konvertibeln har emitterats 
efter balansdagen och har ersatt befintlig 
konvertibel. 

WeSC har under de tre senaste verksamhets åren 
haft en negativ försäljnings- och lönsamhets-
utveckling. Samtidigt har betalnings  problem från 

kunder i framförallt sydeuropa medfört stora 
förfallna kundfordringar.  
Sammantaget har dessa faktorer inneburit en 
mycket stor anstränging på bolagets likviditet. 
Bolaget har under perioden genomfört en 
företrädesemissioner av aktier vilket har tillfört 
totalt [55] MSEK före emissionskostnader samt 
emission av en konvertibel som tillfört bolaget 
totat [13,4] MSEK. Trots emissionen bedöms 
likviditerts- och finansieringsrisken sammantaget 
ha ökat i bolaget.  

Leveransrisker 
Produktion sker i vissa fall på en annan geogra-
fisk marknad än där produkterna slutligen 
säljs. Detta innebär att stora kvantiteter 
fraktas i samband med färdigställande och 
därigenom utsätts för transportrisker. Skulle 
en större kvantitet av varor väsentligt försenas, 
skadas eller förkommas under transport kan 
detta innebära ett periodiskt intäktsbortfall. 
WeSC har som målsättning att öka andelen 
av produktionen som sker i slutkonsuments 
närområde för att minska dessa risker. WeSC 
försäkrar sig även i möjligaste mån mot trans-
portrisker i samband med leveranser. 

Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kredit- och motpartsrisker består 
av exponeringar gentemot kommersiella 
motparter. Med kredit- och motpartsrisk avses 
risken för förlust om motparten inte fullgör sina 
förpliktelser. WeSCs kommersiella kreditrisk 
består främst av kundfordringar vilka är 
fördelade över ett antal motparter. 

Den maximala kreditrisken motsvaras av de 
finansiella tillgångarnas redovisade värde. För 
att eliminera eller minska osäkra fordringar 
arbetar WeSC aktivt med olika säkerhetsåtgär-
der såsom förskottsbetalning och så kallade 
Letters of Credit.

not 2    r isk e xponering och risk h A ntering
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Valutarisker
Valutakursförändringar påverkar WeSCs resultat främst genom att 
försäljning och inköp görs i olika valutor. Eftersom WeSCs redovisnings-
valuta 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 valuta-
transaktionsrisk avseende svenska kronor mot amerikanska dollar och 
euro. Då WeSC har ett dotterbolag i USA finns dessutom en omräknings-
risk i det att dotterbolagets resultat, tillgångar och skulder redovisas i 
USD och omräknas till svenska kronor, WeSCs redovisningsvaluta.

Känslighetsanalys — Valutaförändringar
Under 2013 har WeSC påverkats positivt av att dollarkursen varit svagare 
mot den svenska kronan än under 2012. Under 2013 har dollar kursen i 
genomsnitt varit cirka 3,9 procent lägre än under 2012. 

Under 2013 har WeSC påverkats negativt av att eurokursen varit svagare 
mot den svenska kronan än under 2012. Under 2013 har eurokursen i 
genomsnitt varit cirka 1,0 procent lägre än under 2012. 

Den lägre eurokursen mot den svenska kronan minskat omsättningen, 
varmed den totala effekten på bruttovinsten blivit negativ (merparten av 
inköpen sker i dollar och merparten av försäljningen sker i euro).

I nedanstående matris beskrivs dollarkursens och eurokursens påverkan 
på WeSCs omsättning och rörelseresultat utifrån nuvarande omfattning 
och produktionsställen. För att begränsa dollar- och eurokursernas 
påverkan och minimera de risker som uppkommer i samband med 
valutaförändringar, valutasäkrar WeSC fortlöpande.  
 

Ränterisk 
Med ränterisk avses WeSCs kostnader för räntebärande skulder samt 
minskade intäkter från räntebärande placeringar. Bolagets finansierings-
källor utgörs av eget kapital och från tid till annan belåning av kundford-
ringar samt utnyttjade bankkrediter. Förändringar i räntenivån kan ha en 
direkt påverkan på WeSCs räntenetto. Vid periodens utgång uppgick 
räntebärande skulder till 65,5 MSEK (82,0). Koncernens likvida medel 
uppgick vid periodens utgång till 4,4 MSEK (20,3). 

Beräknad valuta-
påverkan Procent

Uppskattad 
effekt på 

omsättningen

Uppskattad  
effekt på  

rörelse resultatet

Uppskattad  
effekt på  

rörelse resultatet

Starkare USD vs SEK 10% 0,0% –12,0% –10 MSEK

Svagare USD vs SEK –10% 0,0% 12,0% 10 MSEK

Starkare EUR vs SEK 10% 6,0% 8,0% 5 MSEK

Svagare EUR vs SEK –10% –6,0% –8,0% –5 MSEK



 Årsredovisning 2013We Are THe sUPerLATive ConsPirACY 59

Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Licensintäkter 1 965 4 100

Valutaresultat* –2 474  488

–509 4 588

* Består av kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär (kundfordringar och leverantörsskulder) samt resultat från valutaderivat.

inventarier
Kontorsfastigheter och 

butiker

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Bokförda leasingkostnader 626 577 13 593 5 315

Framtida betalningsåtaganden

Förfaller till betalning inom 1 år 562 543 10 856 11 060

Förfaller till betalning inom mer än 1 men 
mindre än 5 år 543 – 15 159 25 091

Förfaller till betalning senare än 5 år – – – –

1 105 543 26 015 36 151

2013 2012

Jan—dec 12 månader Maj—dec 8 månader

Koncernens resultaträkning
WeSC — Egna  
marknader

WeSC  
Distribution

Koncern-
gemensamt Totalt

WeSC — Egna  
marknader

WeSC  
Distribution

Koncern-
gemensamt Totalt

Nettoomsättning 94,4 100,2 194,6 98,6 90,1 188,7

Avskrivning –6,7 –6,7 –5,1 –5,1

rörelseresultat –44,4 –24,8 –6,8 –76,0 –25,0 -2,7 –5,1 –32,8

2013—12—31 2012—12—31

Koncernens tillgångar
WesC — egna 
marknader

WesC  
distribution

Koncern-
gemensamt Totalt

WesC — egna 
marknader

WesC  
distribution

Koncern-
gemensamt Totalt

Kundfordringar 7,8 38,0 45,8 14,3 46,8 61,1

Goodwill 7,7 7,7 7,6 7,6

Andel i intresseföretag 5,0 5,0 6,3 6,3

Övriga tillgångar 60,2 60,2 113,3 113,3

118,7 188,3
Koncernens omsättning per geografiskt område

2013—01—01 — 2013—12—31 2012—05—01 — 2012—12—31

Sverige 52,1 26,8% 43,5 23,1%

UK 26,8 13,8% 31,2 16,5%

Övriga Europa 81,3 41,8% 66,0 35,0%

USA 7,1 3,6% 24,9 13,2%

Övriga världen 27,3 14,0% 23,1 12,2%

194,6 100,0% 188,7 100,0%

Koncernens operativa struktur och den interna rapporteringen till högste 
verkställande beslutsfattare bygger på en redovisning av försäljning på 
egna marknader och genom distribution. Högste verkställande besluts-
fattare utgörs av styrelsen. Försäljningen inom koncernen mellan segment 

baseras på ett marknadsmässigt internpris, vilket bygger på principen om 
”armlängds avstånd”. Samma redovisningsprinciper gäller för rörelse-
segment som koncernen i övrigt. Det finns inte något enskild kund vars 
försäljning uppgår till 10 procent eller mer av koncernens totala försäljning.

not 4    Övrig A rÖrel seintÄ k ter /kostn Ader

not 5    le Asing Avgif ter Avseende oper Ationell  le Asing

Rörelsesegment, MSEK

not 3    rÖrel se segment 
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Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Med revision utanför uppdraget menas olika 
typer av kvalitetssäkringstjänster. Granskning av deklaration ses som skatterådgivning. Övriga 
tjänster är till exempel juridiska tjänster utöver revision som rör annat än skatter.

not 7    A nstÄ lldA och person A lkostn Ader

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

ernst & Young AB

Revision 432 473 157 16

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 151 188 150 –

Skatterådgivning – 100 – –

583 761 307 16

2013—12—31 2012—12—31

Antal anställda varav män Antal anställda varav män

Moderbolaget

Sverige 1 100% 1 100%

Totalt Moderbolaget 1 100% 1 100%

dotterföretag

Sverige 53 62% 52 58%

USA 10 65% 8 63%

England 11 62% 12 70%

Totalt dotterföretag 74 62% 72 63%

KonCernen ToTALT 75 63% 73 63%

2013—12—31 2012—12—31

Löner  
och andra  

ersättningar

sociala kost-
nader (varav 

pensions-
kostnader)

Löner  
och andra 

 ersättningar

sociala kost-
nader (varav 

pensions-
kostnader)

Moderbolaget 2 610 914 1 895 697

(248) (68)

Dotterföretag 29 041 8 484 17 687 5 686

(721) (687)

KonCernen ToTALT 31 651 9 398 19 582 6 383

Kostnad för agentersättningar, baserat på  
provision på befintlig försäljning. 3 372 4 586

Av koncernens pensionskostnader avser 442 KSEK (286 KSEK) gruppen styrelse och ledning.

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar

not 6    A rvode t ill  re v isorer 



 Årsredovisning 2013We Are THe sUPerLATive ConsPirACY 61

not 7    forts.

2013—12—31 2012—12—31

styrelse, vd  
och andra ledande 
befattningshavare 
(varav tantiem o.d.)

Övriga
anställda

styrelse, vd  
och andra ledande 
befattningshavare 
(varav tantiem o.d.)

Övriga
anställda

Moderbolaget

Sverige 2 610 1 895

Totalt Moderbolaget 2 610 1 895

Dotterföretag i Sverige 6 561 17 015 4 094 11 419

Dotterföretag utomlands

England 1 568 2 025 618 1 556

USA – 1 873 – -

Totalt dotterföretag  8 129 20 913 4 712 12 975

KonCernen ToTALT 10 739 20 913 6 607 12 975

Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31

Andel kvinnor i styrelsen 17% 17%

Andel män i styrelsen 83% 83%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 17% 14%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 83% 86%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. 

Löner och andra ersättningar fördelat per land och mellan 
styrelseledamöter m fl och övriga anställda.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
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Lön 
Övriga  

ersättningar Pension summa

VD Johan Heijbel (oktober—december) 360 – - 360

VD Greger Hagelin (januari—september) 1 384 – 248 1 632

Övriga ledande befattningshavare, snitt 5,5 personer 6 561 – 194 6 755

8 305 442 8 747

styrelsearvode
Övriga  

ersättningar summa 

Theodor Dalenson 150 – 150

Anders Hedén 100 – 100

Johan Hessius 100 – 100

Lena Patriksson Keller 100 – 100

Lars Stenberg 100 – 100

Stefan Ytterborn 100 – 100

650 – 650

Lön
Övriga  

ersättningar Pension summa

VD Greger Hagelin 1 554 – 68 1 622

Övriga ledande befattningshavare, 6 personer 3 234 – 218 3 452

4 788 – 286 5 074

styrelsearvode
Övriga  

ersättningar summa 

Theodor Dalenson 75 – 75

Anders Hedén 50 – 50

Johan Hessius 50 – 50

Marcus Söderblom 50 – 50

Jan Carl Adelswärd 50 – 50

Lena Patriksson Keller 50 – 50

325 – 325

Verkställande direktören, Johan Heijbel, har en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Ingen pension utgår utöver lön för den verkstäl-
lande direktören, men möjlighet till löneväxling föreligger. För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstid enligt kollektivavtal 
eller som mest 6 månader från bolagets sida och 3 månader från den anställde. Övriga ledande befattningshavare har premiebaserade 
pensionslösningar uppgående till 2,5% av fast grundlön. Inga avgångsvederlag enligt avtal föreligger för den verkställande direktören eller 
annan ledande befattningshavare. Avtal med rörliga lönedelar förekommer för personal och ledande befattningshavare direkt involverade i 
försäljningsorganisationen.

Ersättning styrelse och ledande befattningshavare 2013—12—31

Ersättning styrelse och ledande befattningshavare 2012—12—31

not 7    forts.
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Not 8    tr a Nsa k tioNer med N ä rstå eNde

Koncernen
Ordförande Theodor Dalenson har som garant för emissionen erhållit garantiersättning uppgående till 944 789 SEK. Utöver detta  
har inga transaktioner med närstående förekommit under verksamhetsåren.

We International AB avyttrade tre grafiska blad under sommaren 2013 i samband med en utställning hos Wetterling Gallery. Två av dessa 
konstverk köptes av Theodor Dalenson till marknadspris. Köpeskillingen för de två konstverken uppgick till 70 000 USD vilket var cirka 
10% under inköpspriset.

Försäljning till närstående Buddy Distribution AS, som förvärvades 2012-01-01 till 49%, uppgick till 8.207 KSEK (5 603).

Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 0,0% 0,0%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 100,0% 100,0%

Not 9    r ä NteiNtä k ter och l ik N a Nde re sultatposter

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Övriga ränteintäkter hänförligt till kategorin  
låne- och kundfordringar 1 446 84 – 10

1 446 84 – 10

Not 10    r ä NtekostN ader och l ik N a Nde re sultatposter

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Övriga räntekostnader hänförligt till  
kategorin andra finansiella skulder 7 096 5 203 1 023 494

7 096 5 203 1 023 494
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not 11    sk At t pÅ Å re ts re sultAt

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Aktuell skatt – 8 067 – 8 069

Uppskjuten skatt –15 757 –548 –14 254 –2 550

–15 757 7 519 –14 254 5 519

Resultat före skatt –81 676 –37 966 –55 707 –30 681

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget  17 969 9 985  12 256 8 069

Effekt utländska skattesatser 856 247 – –

Effekt av ändrad skattesats  – –2 550 – –2 550

Effekt av underskott för vilka uppskjuten skatt 
ej redovisas –18 685 – –12 256 –

Omvärdering uppskjuten skatt avseende aktive-
rade underskottsavdrag –15 757 – –14 253 –

Ej avdragsgilla poster –140 –163 – –

sUMMA –15 757 7 519 –14 253 5 519

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Uppskjutna skattefordringar

Underskottsavdrag 6 237 20 879 – 13 048

Uppskjuten skatt hänförlig till valutaredovisning – – – –

Uppskjutna skatteskulder – – – –

Uppskjuten skatt hänförlig till valutaredovisning 1 46 – –

Uppskjuten skattefordran hänförligt till aktiverade underskottsavdrag om 6,2 MSEK avser skattemäs-
siga underskott i USA. Efter övertagandet av den amerikanska verksamheten i egen regi förväntas de 
skattemässiga underskotten börja att nyttjas redan under 2014 och vara helt utnyttjade inom en 3 års 
period. Någon tidsmässig begränsning för dessa underskott finns ej.

Utöver de aktiverade underskotten i USA uppgår totala skattemässiga underskott i Sverige för vilka 
ingen uppskjuten skattefordran redovisas till 33,9 MSEK. Inga tidsmässiga begräsningar finns för 
dessa underskott.
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not 12    goodwill

Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Ingående anskaffningsvärden 7 694 7 694

Årets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 694 7 694

Ingående omräkningsdifferenser –96 –

Årets omräkningsdifferens 64 –96

Utgående ackumulerade omräkningsdifferenser –32 –96

UTgÅende redovisAT värde 7 662 7 598

Goodwill är i sin helhet hänförlig till förvärvet av Lateralcorp Ltd som namnändrats till WeSC UK Ltd.  
Goodwill har prövats för nedskrivning och i samband med detta har tillgångar grupperas på de lägsta  
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter), WeSC har bedömt  
att WeSC UK Ltd utgör en egen kassagenererande enhet.  

De kassagenererande enheternas återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde. Dessa beräkningar 
utgår från uppskattade kassaflöden baserat på femåriga finansiella budgetar som godkänts av WeSCs 
styrelse. Budgetarna har baserats på tidigare resultat, erfarenheter och förväntningar om marknads-
utveckling. Kassaflödet bortom den budgeterade tidsramen extrapoleras med hjälp av en bedömd  
tillväxt om tre procent. Diskonteringsräntan har fastställts till 16 procent efter skatt. Inga rimliga  
förändringar i väsentliga åtaganden har påvisat något nedskrivningsbehov.

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Ingående anskaffningsvärden 9 232 8 985 6 273 6 078

Årets anskaffningar 1 198 247 443 195

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 430 9 232 6 716 6 273

Ingående avskrivningar –6 493 –5 923 –5 001 –4 647

Årets avskrivningar –1 325 –570 –620 –354

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 818 –6 493 –5 621 –5 001

UTgÅende redovisAT värde 2 612 2 739 1 095 1 272

Övriga immateriella anläggningstillgångar avser utveckling av affärssystem, webbhandelsplattform och varumärke som innehas av moderbolaget. 

not 13    Övrig A immAteriell A A nl Äggningstillg Å ng A r
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Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Ingående anskaffningsvärden 8 658 8 658

Försäljning / utrangering –4 739 –

Omräkningsdifferens –147 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 772 8 658

Ingående avskrivningar –6 247 –5 573

Försäljning / utrangering 3 429

Omräkningsdifferens 472 –94

Årets avskrivningar –674 –580

Utgående ackumulerade avskrivningar –3 020 –6 247

UTgÅende redovisAT värde 752 2 411

Kontorsinventarier, inklusive datorutrustning

Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Ingående anskaffningsvärden 34 373 32 306

Årets anskaffningar 2 055 1 424

Försäljningar / utrangeringar –1 520 –249

Omräkningsdifferens 63 892

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 971 34 373

Ingående avskrivningar –23 356 –19 333

Försäljningar / utrangeringar 373 107

Omräkningsdifferens –988

Årets avskrivningar –3 494 –3 142

Utgående ackumulerade avskrivningar –26 477 –23 356

UTgÅende redovisAT värde 8 494 11 017

Av totala anskaffningsvärden avser 1 110 KSEK (1 920 KSEK) ej avskrivningsbara inventarier. 

not 14    fÖrbÄt tringsutgif ter 
pÅ A nn A ns fAstighe t

not 15    inventA rier
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Företag orgnr säte
Kapital/ 

röstandel
Antal 

aktier
Bokfört 

värde

Buddy Distribution AS 990 645 728 Oslo 49% 10 000 5 010

Andel av intresseföretags balansräkning 2013-12-31

Totala tillgångar 2 067

Totala skulder 2 788

Eget kapital –721

Andel av intresseföretags resultaträkning

Intäkter 8 335

Resultat –1 332

Ingående balans 6 342

Årets förändring

— Kapitaltillskott

—  Resultat från andelar i koncernföretag  
redovisade enligt kapitalandelsmetoden –1 332

UTgÅende BALAns 5 010

Butiksinventarier
Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Ingående anskaffningsvärden 6 156 6 048

Årets anskaffningar 100 108

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 256 6 156

Ingående avskrivningar –3 633 –2 812

Årets avskrivningar –1 251 –821

Utgående ackumulerade avskrivningar –4 884 –3 633

UTgÅende redovisAT värde 1 372 2 523

not 16    A ndel A r i  intre s sefÖre tAg

not 15    forts.



 Årsredovisning 2013 We Are THe sUPerLATive ConsPirACY68

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Förutbetalda hyreskostnader 3 638 1 821 – –

Förutbetalda leasingavgifter kortfristig del 46 43 – –

Förutbetald försäkring 20 25 – 25

Övriga förutbetalda kostnader 3 393 4 414 – –

7 097 6 303 – 25

not 17    inve stering A r i  koncernfÖre tAg

Aktier i dotterbolag

iB värde
Årets  

förändring UB värde

We International AB 14 050 – 14 050

— WeSC UK Ltd – – –

We Superlative Conspiracy Inc 19 071 –9 536 9 535

— WeSC America Inc – – –

BoKFÖrT värde 33 121 –9 536 23 585

Fordringar hos koncernföretag

iB värde
Årets  

förändring UB värde

Utvidgad investering i We Superlative Conspiracy Inc 26 593 –13 296 13 297

BoKFÖrT värde 26 593 –13 296 13 297

namn org nr säte Kapitalandel rösträttsandel Antal andelar

We International AB 556581–6484 Stockholm 100% 100% 16 000

— WeSC UK Ltd 04096290 Devon, UK 100% 100% 3 568

We Superlative Conspiracy Inc n/a Los Angeles, USA 100% 100% 100 000

— WeSC America Inc n/a Delaware, USA 100% 100% 1 000

not 18    fÖrutbe tA ldA kostn Ader 

Nedskrivning av aktier i dotterbolaget We Superlative Conspiracy Inc. har skett med 22,8 MSEK till 
följd av terminering av tidigare licensavtal och återtagande av verksamheten på den amerikanska 
marknaden.
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Förändring i aktiekapital och antal aktier

Förändring  
antal aktier

Total  
antal aktier

Förändring av 
aktiekapital

Totalt  
aktiekapital

iB 2008—05—01 – 5 957 536 – 538 461

Nyemission 1 428 568 7 386 104 129 119 667 580

iB 2009—05—01 – 7 386 104 – 667 580

Fondemission – 7 386 104 667 580 1 335 160

Aktiesplit 2:1 7 386 104 14 772 208 – 1 335 160

Inlösen av aktier –7 386 104 7 386 104 –667 580 667 580

iB 2010—05—01 – 7 386 104 – 667 580

Fondemission – 7 386 104 667 580 1 335 160

Aktiesplit 2:1 7 386 104 14 772 208 – 1 335 160

Inlösen av aktier –7 386 104 7 386 104 –667 580 667 580

iB 2011—05—01 – 7 386 104 – 667 580

Fondemission – 7 386 104 667 580 1 335 160

Aktiesplit 2:1 7 386 104 14 772 208 – 1 335 160

Inlösen av aktier –7 386 104 7 386 104 –667 580 667 580

iB 2012—05—01 – 7 386 104 – 667 580

UB 2012—12—31 – 7 386 104 – 667 580

Nyemission 2013—01—01 1 846 526 9 232 630 166 895 834 475

Nyemission 2013—11—12 13 848 945 23 081 575 1 251 712 2 086 187

UB 2013—12—31 – 23 081 575 – 2 086 187

Potentiella stamaktier

Konvertibler 385 000

Utgående balans 2013—12—31, efter utnyttjande  
av potentiella stamaktier 23 466 575

genomsnittligt antal aktier under perioden

2013—12—31 2012—12—31

Antal aktier vid periodens ingång 7 386 104 7 386 104

Nyemission, januari och november 2013 3 000 577

genoMsniTTLig AnTAL AKTier Under Perioden 10 386 681 7 386 104

Förvaltning av kapital  
WeSC AB:s förvaltade kapital utgörs av eget kapital. Förändring i förvaltat eget kapital framgår av 
”Koncernens rapport över förändring i eget kapital”. Styrelsens långsiktiga målsättningar är att nå 
försäljningstillväxt om 15-20 procent i lokala valutor och en rörelsemarginal om minst 10 procent.

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning
Ingen utspädning föreligger, vilket innebär att resultatmåtten före och efter utspädning är desamma. 
Vid utskiftning till aktieägarna genom inlösen av aktier under 2010/2011 och 2011/2012 genomfördes 
en split av de befintliga aktierna i WeSC, vilket medförde att det totala antalet aktier i bolaget tillfälligt 
uppgick till det dubbla antalet. Inlösenförfarandet var ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning 
och hänsyn har ej tagits till den tillfälliga ökningen av antalet aktier vid beräkning av genomsnittligt 
antal aktier under perioden eller periodens resultat per aktie.

Nyemission
Under hösten 2013 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom 
vilken bolaget tillförts 55,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen fulltecknades och ökar 
antalet aktier med 13 848 945 till 23 081 575 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 251 712,29 SEK  
till 2 086 187,15 SEK. 

not 19    ege t k A pitA l
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Koncernen Löptider

Inom 3
månader

Mellan 4 till
6 månader

Mellan 7 till
9 månader

Mellan 10 till
12 månader

Säkrade inflöden KEUR 2 000

Säkrade inflöden KUSD

Derivatinstrument, Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Tillgångar skulder Tillgångar skulder

Valutaterminskontrakt

— kassaflödessäkring 5 211

5 211

Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Kundfordringar 55 901 68 085

— Avgår reservering för osäkra kundfordringar –13 934 –8 538

KUndFordringAr, neTTo 41 967 59 547

Valuta terminskontrakt — kassaflödessäkring innehavda per 31 december 2013
Derivat är värderade till marknadsvärde inom nivå 2, enligt definitionen i IFRS 13, det vill säga verkligt 
värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) 
eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och 
kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar, upplupna intäkter och likvida medel. Samtliga övriga 
finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffnings-
värde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kreditinstitut. 
Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, redovisad ränta på konvertibler ligger i nivå med aktuell 
ränta på skulder till kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med korta löptider. 
Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skulders bokförda värden approximativt 
överensstämma med verkliga värden.

För beskrivning av finansiella risker se not 2. 

Reservering har gjorts efter individuell bedömning. Bedömningar av det värde som förväntas erhållas 
baseras på noggranna analyser avseende kundernas betalningsförmåga och marknaderna de verkar på. 

    
Per den 31 december 2013 var kundfordringar uppgående till 25 383 KSEK (33 718 KSEK) förfallna utan 
att något nedskrivningsbehov bedöms föreligga. Per bokslutsdagen hade koncernen 9 kunder (14) som 
var och en var skyldiga koncernen mer än 1 MSEK och tillsammans utgjorde cirka 76 procent av samtliga 
fordringar. Det fanns 2 kunder (4) som var skyldiga mer än 5 MSEK och tillsammans utgjorde cirka 44 
procent av samtliga fordringar. Utestående fordringar avser i huvudsak kunder för vilka WeSC har en 
lång affärsrelation med och historiskt låga kreditförluster. Avbetalningsplaner är upprättade för samtliga 
större utestående förfallna fordringar.      

not 20    f in A nsiell A instrument  

not 21    k undfordring A r
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Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

Åldersanalys förfallna icke reserverade kundfordringar

Koncernen

2013—12—31 2012—12—31

Mindre än 30 dagar 7 322 9 087

31–60 dagar 4 474 8 661

61–90 dagar 4 775 9 664

Mer än 91 dagar 8 813 6 306

sUMMA 25 384 33 718

Fordringar hos de kunder för vilka förlängda avbetalningsplaner avtalats anses ej förfallna under  
förutsättning att dessa planer efterlevs.

Reservering för osäkra kundfordringar har under året utvecklats enligt följande:

Koncernen

Förändring av reservering för osäkra kundfordringar 2013—12—31 2012—12—31

Vid årets början 8 537 10 919

Reservering för osäkra kundfordringar 9 876 507

Konstaterade kundförluster -5 181 –1 320

Återförda ej utnyttjade belopp  702 –1 568

reservering FÖr osäKrA KUndFordringAr vid ÅreTs sLUT 13 934 8 538 

Förändring för reservering för osäkra kundfordringar ingår i resultaträkningen i posten Övriga externa 
kostnader.

Upplåning
Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Skulder till kreditinstitut 
avseende belånade  
kundfordringar 22 585 23 636 – –

22 585 23 636 – –

not 2 2    uppl Å ning,  stÄ lldA sÄ k erhe ter  
och A nsvA rsfÖrbindel ser
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Kundfordringar belånas och säkerheten för belåningen anges bland ”Ställda säkerheter”. Totalt 
uppgår bolagets kreditram till 76 MSEK varav 51 MSEK var utnyttjat per balansdagen. För avtalade 
krediter finns särskilda villkor angivna i kreditavtalet vilka anger begränsningar för koncernens soliditet 
och skuldsättningsgrad. Factoring- och checkräkningskrediterna omsätts på 3-9 månader. En 
förutsättning för omsättning av krediterna är att de särskilda villkoren efterlevs.

I det per årsskiftet gällande avtalet skulle de särskilda villkoren avläsas per den 31 januari 2014. Vid 
avstämning per den 31 december 2013 skulle ej samtliga villkor varit uppnådda vilket medför att 
bolaget har begärt och fått beviljat så kallad waiver från kreditgivaren, vilket innebär tillfällig acceptans 
för bristen.

Räntesatser för krediter per bokslutsdatum är för checkkredit i SEK, 4,350 procent, checkkredit i EUR 
5,040 procent factoringkredit i EUR 3,520 procent och factoringkredit i SEK 6,100 procent. En förändring 
av upplåningsräntan med +/- 1 procent skulle påverka koncernens finansnetto med 1,0 MSEK.

Tabellen nedan visar löptidsprofil över koncernens finansiella skulder utöver bolagets factoringkredit 
och checkkredit vilka är att betraktas som kortfristiga rörelsekrediter. De belopp som anges i tabellen 
är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. Rörliga ränteflöden med framtida ränteersättnings-
dagar estimeras med marknadens, vid årsskiftet, förväntade ränteläge för varje ränteersättningsdag.

Finansiella skulder
redovisat 

belopp <3 mån 4–6 mån 7–9 mån 10–12 mån 1–2 år > 2 år Totalt

31 december 2013

Konvertibel låneskulder 13 372 13 510 13 510

Skulder till kreditinstitut

— Övriga skulder till kreditinstitut 1 101 1 101 1 101

Leverantörsskulder 38 031 38 031 38 031

Övriga skulder 4 704 4 704 4 704

31 december 2012

Konvertibel låneskulder 13 219 167 167 167 167 13 456 14 124

Skulder till kreditinstitut

— Övriga skulder till kreditinstitut 9 093 1 620 1 620 1 620 1 620 2 160 500 9 140

Leverantörsskulder 44 883 44 883 44 883

Övriga skulder 5 604 2 174 1 000 1 000 1 430 5 604

not 2 2    forts.
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Tabellen nedan visar löptidsprofil över de redovisade beloppen avseende koncernens räntebärande 
skulder.

Finansiella skulder
redovisat 

belopp ränta % <1 år 1–2 år >2 år Totalt

31 december 2013

Konvertibel låneskulder 13 372 5,0 13 372 13 372

Skulder till kreditinstitut

— Fakturabelåning 22 585 3,52—6,1 22 585 22 585

— Övriga skulder till kre-
ditinstitut 1 101 2,0—2,3 1 101 1 101

Checkräkningskredit 28 476 4,35—5,04 28 476 28 476

31 december 2012

Konvertibel låneskulder 13 219 5,0 13 219 13 219

Skulder till kreditinstitut

— Fakturabelåning 23 416 1,852—6,6 23 416 23 416

— Övriga skulder till  
kreditinstitut 9 093 6,1 6 112 2 762 8 874

Checkräkningskredit 36 258 3,372—3,49 36 258 36 258

Konvertibler
WeSC har utgivit riktade konvertibler till personalen om nominellt belopp uppgående till 13 398 KSEK 
som löper med en årlig ränta om 5,0 procent från och med den 1 mars 2012. Påkallande av konvertibeln 
kan ske under perioden 2014-02-01 – 2014-02-14. Konverteringskursen är 34,80 kr. Enligt IFRS delas 
konvertibeln upp i ett skuldbelopp samt en konverteringsrätt varvid den senare redovisas inom eget 
kapital. En marknadsmässig ränta på lånet har bedömts vara 6,1 procent.

Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

säkerheter ställda för egna skulder  
till kreditinstitut:

Företagsinteckningar1 40 000 40 000 – –

Pantsatta kundfordringar 42 425 47 659 – –

Varumärken2 1 095 1 272 1 095 1 272

83 520 88 931 1 095 1 272
1 Företagsinteckningar avser checkkredit.
2 Samtliga varumärkesrättigheter pantförskrivna genom generellt pantförskrivningsavtal.

Moderbolaget har ingått en generell borgen till förmån för skulder ingångna av dotterbolaget We International AB

Koncernen Moderbolaget

2013—12—31 2012—12—31 2013—12—31 2012—12—31

Upplupna personalkostnader 3 152 3 090 63 318

Övriga upplupna kostnader 3 093 1 966 678 430

6 245 5 056 741 748

not 23    upplupn A kostn Ader och fÖrutbe tA ldA intÄ k ter

not 24    uppgif ter om bol Age t

WeSC AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen är Box 27289, 102 53 
Stockholm. Bolagets organisationsnummer är 556578-2496. Koncernredovisningen per 2013-12-31 
består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnda Koncernen.
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Stockholm den 24 april 2014

Theodor Dalenson Anders Hedén

Ordförande Ledamot

Johan Hessius Lena Patriksson Keller

Ledamot Ledamot

Lars Stenberg Stefan Ytterborn 

Ledamot Ledamot

Johan Heijbel

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2014 och avviker från standardutformningen

 
Ernst & Young 

Erik Sandström
Auktoriserad revisor
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R a ppoRt om  
å RsRedovisningen och 
konceRnRedovisningen

Vi har utfört en revision av årsredo
visningen och koncernredovisningen 
för WeSC AB för räkenskapsåret 2013. 
Bolagets årsredovisning och koncern
redovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 40–74.

Styrelsens och verkställande direktö-
rens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direk
tören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och koncern
redovisning som ger en rättvisande bild 
enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsre
dovisningen och koncernredovisningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sve
rige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisning
en inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åt
gärder 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 rele
vanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamåls
enliga 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 redovisningsprin
ciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verk ställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presen
tationen i årsredovisningen och koncern
redovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har  
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredo
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2013 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncern
redovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2013 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fast
ställer resultaträkningen och balansräk
ningen för moderbolaget och koncernen.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan 
vill vi fästa uppmärksamheten på styrel
sens information i förvaltningsberättelsen, 
av vilken det framgår att koncernens 
likviditet är ansträngd och att åtgärder 
för att hantera likviditeten har initierats. 
Bolaget uppfyller inte samtliga lånevillkor 
mot kreditgivare under första kvartalet 
2014 och moderbolagets och koncernens 
fortsatta drift är beroende av att dess 
kreditgivare inte försämrar villkoren eller 
begränsar bolagets nuvarande bankfi
nansiering. Styrelsen bedömer härutöver 
att i det fall pågående åtgärder för att 
förbättra likviditeten ej faller ut enligt plan 
kan bolagets finansiering och kapitalbas 
behöver stärkas ytterligare under 2014. 
Dessa förhållanden tyder på att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan 
leda till betydande tvivel om företagets 
förmåga att fortsätta verksamheten.

R a ppoRt om a ndR a k R av 
enligt  l ag a R och a ndR a 

föRfat tning a R

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 WeSC AB för år räkenskaps
året 2013.

Styrelsens och verkställande direktö-
rens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för för
slaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

RevisionsbeR ät telse
till åRsstämman i  We sc ab,  oRg.nR 55 6 578-249 6 
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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 beträf-
fande 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 koncernredovisning-
en granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar 
förlusten enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Stockholm den 24 april 2014

Ernst & Young AB

Erik Sandström
Auktoriserad revisor
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Soliditet (%): 
Eget kapital per angiven balansdag 
dividerat med totala tillgångar vid samma 
tidpunkt. 

Kassalikviditet (%): 
Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat 
med kortfristiga skulder. 

Avkastning på eget kapital (%): 
Periodens resultat dividerat med  
genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på totalt kapital (%): 
Resultat efter finansnetto dividerat med 
genomsnittlig balansomslutning. 

Eget kapital:
Redovisat eget kapital per balansdagen.

Resultat per aktie (SEK):
Resultat för angiven period dividerat med 
genomsnittligt antal aktier för samma 
period. 

Eget kapital per aktie (SEK) 
Eget kapital per balansdagen dividerat 
med antal utestående aktier vid samma 
tidpunkt. 

Bruttomarginal (%)
Periodens bruttovinst dividerat med 
periodens nettoomsättning.

Rörelsemarginal (EBIT) (%)
Periodens rörelseresultat dividerat med 
periodens omsättning.
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