


2018 var ett utmanande men spännande år för 
oss. I början av året drabbades vi av extrem 
kyla över hela landet, vilket gjorde att folk 
stannade hemma istället för att gå ut och
umgås. Hela branschen jobbade i motvind 
och utmaningarna visade sig hos alla våra 
verksamheter. Den unika vädersituationen 
hängde i även under sommaren, då vi istället
drabbades av en ihållande och extrem värme vi 
inte upplevt på många år. Det gjorde att både 
turister och människorna från Borås valde att 
åka iväg under en period då vi vanligtvis har bra 
omsättning och hög uppslutning med gäster.

Trots dåliga förutsättningar gjorde vi ett starkt 
år. Strax innan semesterperioden startade 
öppnade vi dörrarna till Balthazar, närmare 
bestämt på nationaldagen. Projekteringen drog 
ut på tiden men när vi väl öppnade fick vi ett 
fantastiskt mottagande. Boråsarna gav oss 
otrolig respons och vår vision om att skapa den 
perfekta mötesplatsen var ett faktum. Trots att 
vi öppnade precis i början av sommarvärmen 
slog vi vår budget redan första månaden, vilket 
vi gjort varje månad sedan dess.

Under oktober öppnade vi dessutom Balthazar 
Boulebar, ett koncept som satte oss på kartan 

över hela Sverige. Vi lyckades fylla en lucka för 
både privatpersoner och företagare genom att 
erbjuda ett perfekt ställe med roliga aktiviteter 
för kickoff, teambuilding och after works. Med 
en inbjudande interiör, trevlig personal och 
fantastisk stämning har Boulebaren på kort tid 
blivit en självklar mötesplats för människor där 
gemenskap står i centrum.

Resan med Balthazar är det absolut roligaste  
vi gjort hittills och det känns jättekul att kunna 
erbjuda boråsarna ett koncept som innehåller 
något för alla. Oavsett om du vill äta riktigt bra 
mat, spela boule med kompisarna eller ta en 
fika är du varmt välkommen till Balthazar eller 
någon av våra andra verksamheter.  
Vi finns för alla.

Det är med stolthet jag konstaterar att förra årets lansering av Balthazar blev 
en succé. Tillsammans med våra andra verksamheter i Borås har vi nu tagit 
ett ännu bättre helhetsgrepp om marknaden och cementerat vår roll som det 
självklara valet när Boråsare träffas och umgås. Varje gång jag ser gäster som 
trivs hos oss påminns jag om varför vi gör det vi gör. Vi brinner för att leverera 
hög kvalitet och bra service.

Milad Ramezankhani
Verkställande direktör

ETT STARKT ÅR TROTS 
HÅRDA FÖRUTSÄTTNINGAR 
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Framgången med Balthazar har gjort att vi nu tittar 
på hur vi kan utveckla det ytterligare. Vi planerar att 
ta konceptet till fler städer runt om i Sverige och vår 
förhoppning är att Balthazar ska finnas i omkring tio 
städer inom de närmsta åren. Vi ser fram emot att 
kunna erbjuda fler människor en komplett mötesplats 
med hög kvalitet och bra service, precis som i Borås. 
Det är vår största prioritet för det här året. 

Vår vision för framtiden är att Viskan Group ska 
expandera till utlandet och etablera en eller flera 
verksamheter ute i Europa. Vi ser med förväntan fram 
emot att förverkliga våra planer och jag är övertygad 
om att det bästa fortfarande ligger framför oss.

DET BÄSTA LIGGER  
FRAMFÖR OSS
NIMA RAMEZANKHANI, CHEF NYETABLERINGAR, VISKAN GROUP
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En stor anledning till vår framgång med Viskan Group 
är att vi lyssnat på gästerna och deras önskemål. Vi är 
inte nöjda förrän ni är nöjda. Oavsett vem du är och 
vilken av våra verksamheter du besöker ska du alltid 
uppleva det vi själva känner, nämligen kvalitet och 
passion. Det är något vi aldrig kommer tumma på.  
Det är vårt löfte till er.

VI ÄR INTE  
NÖJDA FÖRRÄN 
GÄSTERNA  
ÄR NÖJDA
SOROUSH RAMEZANKHANI, DELÄGARE, VISKAN GROUP
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Viskans Mat & Dryck AB, orga-
nisationsnummer 556728-8849, får härmed avlämna årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad 
i svenska kronor, TSEK.

VERKSAMHETEN
Viskan bedriver café och restaurangverksamhet under tre varumärken - 
Café Viskan, Vinbaren samt Balthazar. Bolaget har sitt säte i Borås.

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Den 6:e juni 2018 öppnades restaurang Balthazar och i oktober förra året 
även boulbaren, det har blivit en succé. Tillsammans med våra andra verk-
samheter i Borås har vi nu tagit ett ännu bättre helhetsgrepp om marknaden 
och cementerat vår roll som det självklara valet för Boråsare som träffas 
och umgås. Trots dåliga förutsättningar med extremkyla under tidig vår och 
extremvärme under sommaren har Viskan gjort ett starkt 2018.
I mars 2018 såldes dotterbolaget Syskonen Anderssons Restaurang AB.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgår till 51,7 mkr (48,4 mkr) vilket är en 
ökning med 7% och ligger i linje med förväntningarna. Resultatet efter 
finansiella poster för koncernen hamnar på  1,1 mkr (2,9 mkr).
Påverkande poster är engångskostnader för uppstart av den nya res-
taurangen Balthazar men även försäljningen av Syskonen Anderssons 
restaurang.

FRAMTIDA UTVECKLING
Framgången med Balthazar har gjort att vi nu tittar på hur vi kan utveckla 
det ytterligare. Vi planerar att ta konceptet till fler städer runt om i Sverige 
och vår förhoppning är att Balthazar ska finnas i omkring tio städer inom 
de närmsta åren. Vi ser fram emot att kunna erbjuda fler människor en 
komplett mötesplats med hög kvalitet och grym service, precis som i Borås.

RESULTATDISPOSITION (kronor)
Förslag till disposition av bolagets vinst.
Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 1 878 677

Årets vinst 3 101 252

4 979 929

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres 4 979 929

4 979 929

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Not 2018 2017

Rörelsens intäkter m.m

Nettoomsättning 3 ,4 51 715 48 337

Övriga rörelseintäkter 865 142

52 580 48 479

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -17 044 -15 318

Övriga externa kostnader 4, 7 -13 976 -10 033

Personalkostnader 5 -21 960 -18 829

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 952 -1 336

-54 932 -45 516

Rörelseresultat -2 352 2 963

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 15 3 591 0

Ränteintäkter 0 1

Räntekostnader -79 -46

3 512 -45

Resultat efter finansiella poster 1 160 2 918

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0

Förändring av avskrivningar utöver plan 0 0

Lämnade koncernbidrag 0 0

0 0

Resultat före skatt 1 160 2 918

Skatt på årets resultat 6 -161 -685

Minoritetens andel av resultatet 294 0

Årets resultat 1 293 2 233

RESUTATRÄKNING KONCERNEN

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Koncernen
Aktie- 

kapital
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat

Innehav utan 
bestämman-
deinflytande

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 100 2 601 2 233 0 4 934

Avyttring dotterbolag 5 5

Förskjutning p.g.a aktieägartillskott -294 294 0

Föregående års resultat 2 233 -2 233 0

Utdelning till aktieägare -2 500 -2 500

Årets resultat 1 293 -294 999

Belopp vid årets utgång 100 2 040 1 293 5 3 438

2018 2017

Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 770 1 770

Förändringar i eget kapital Aktiekapital
Övrigt fritt

eget kapital
Årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 100 2 281 2 098 4 479

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: 2 098 -2 098

Utdelning till aktieägare -2 500 -2 5000

Årets vinst 3 101 3 101

Belopp vid årets utgång 100 1 879 3 101 5 080

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2018 2017 2016 2015 2014

Flerårsjämförelse, koncernen*

Nettoomsättning tkr 51 715 48 337 47 006 44 647 44 629

Resultat efter finansiella poster tkr 1 160 2 917 758 975 -405

Balansomslutning tkr 350 178 13 066 10  698 10 983 9 417

Soliditet % 20,2 37,8 25,1 21,2 17

Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning tkr 38 513 41 038 37 373 35 547 36 336

Resultat efter finansiella poster tkr 2 912 3 238 395 466 -373

Balansomslutning tkr 14 487 12 925 8 965 8 534 7 419

Soliditet % 42,0 34,7 32,8 26,3 25,6

*Definitioner av nyckeltal, se noter.
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BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 8 987 3 082

Leasinginventarier        10 1  186 944 

10 173 4 026

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 0 0

Andra långfristiga fordringar 11 552 0

552 0

Summa anläggningstillgångar 10 725 4 026

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 529 421

Färdiga varor och handelsvaror 11 1 259 909

1 788 1 330

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 567 462

Fordringar hos koncernföretag 0 166

Övriga fordringar 994 506

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 906 143

2 467 1 277

Kassa och bank

Kassa och bank 2 076 6 433

2 076 6 433

Summa omsättningstillgångar 6 331 9 040

SUMMA TILLGÅNGAR 17 056 13 066

Not 2018 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 100 100

Balanserat resultat 2 040 2 601

Årets resultat moderföretagets aktieägare 1 293 2 233

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 3 433 4 934

Minoritetsintresse 5 0

Summa eget kapital, koncern 3 438 4 934

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond 0 0

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 0 0

Summa obeskattade reserver 0 0

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 12 284 387

Summa avsättningar 284 387

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 16 2 560 431

Summa långfristiga skulder 2 560 431

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 960 365

Förskott från kunder 323 257

Leverantörsskulder 2 968 1 789

Skulder till koncernföretag 992 270

Aktuell skatteskuld 333 412

Övriga skulder 1 979 1 597

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 3 219 2 627

Summa kortfristiga skulder 10 774 7 314

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        17 056 13 066
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 239 2 963

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm -1 634 1 358

Erhållen ränta m.m 0 1

Erlagd ränta -79 -46

Betald inkomstskatt -228 -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Före förändringar av rörelsekapital -702 4 272

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Varulager/pågående arbete -513 -296

Kundfordringar -152 287

Fordringar -1 274 348

Leverantörsskulder 1 602 258

Kortfristiga skulder 2 480 124

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 441 4 993

Investeringsverksamheten

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -8 170 -981

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 37 231

Sålda dotterbolag 2 665 0

Förändring övriga långfristiga fordringar -552 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 020 -750

Finansieringsverksamheten

Koncernbidrag

Upptagna långfristiga lån 3 728 0

Ändring kortfristiga finansiella skulder 216 -214

Amortering långfristiga lån -1 222 -578

Utbetald utdelning -2 500 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 222 -792

Förändring av likvida medel -4 357 3 451

Likvida medel vid årets början 6 433 2 982

Likvida medel vid årets slut 2 076 6 433

Not 2018 2017

Rörelsens intäkter m.m

Nettoomsättning 3 ,4 38 513 41 038

Övriga rörelseintäkter 1 668 78

40 181 41 116

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -12 335 -13 026

Övriga externa kostnader 4, 7 -9 966 -8 774

Personalkostnader 5 -15 750 -15 784

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 374 -1 237

-39 425 -38 821

Rörelseresultat 756 2 295

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 15 2 213 989

Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader -57 -46

2 156 943

Resultat efter finansiella poster 2 912 3 238

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 -550

Förändring av avskrivningar utöver plan 472 -206

Lämnade koncernbidrag -18 -20

454 -777

Resultat före skatt 3 366 2 461

Skatt på årets resultat 6 -265 -363

Minoritetens andel av resultatet

Årets resultat 3 101 2 098

RESUTATRÄKNING MODERBOLAGET
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 2 294 2 913

Leasinginventarier        10 1  186 944

3 480 3 857

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 50 1 069

Andra långfristiga fordringar 11 0 0

50 1 069

Summa anläggningstillgångar 3 530 4 926

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 033 1 252

Färdiga varor och handelsvaror 11 0 0

1 033 1 252

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 446 183

Fordringar hos koncernföretag 6 618 1 339

Övriga fordringar 935 506

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 368 119

8 367 2 147

Kassa och bank

Kassa och bank 1 557 4 600

1 557 4 600

Summa omsättningstillgångar 10 957 7 999

SUMMA TILLGÅNGAR 14 487 12 925

Not 2018 2017

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

100 100

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 879 2 281

Årets resultat 3 101 2 098

4 980 4 379

Summa eget kapital, moderföretag 5 080 4 479

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond 550 550

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 739 1 211

Summa obeskattade reserver 1 289 1 761

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 12 0 0

Summa avsättningar 0 0

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 16 1 710 431

Summa långfristiga skulder 1 710 431

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 960 365

Förskott från kunder 202 187

Leverantörsskulder 1 115 1 633

Skulder till koncernföretag 94 290

Aktuell skatteskuld 393 274

Övriga skulder 1 418 1 272

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 226 2 233

Summa kortfristiga skulder 6 408 6 254

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        14 487 12 925
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NOTER FÖR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
Not 1.  Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning
Företaget upprättar koncernredovisning. Företag där moderföretaget innehar majorite-
ten av rösterna på bolagsstämman och företag där moderföretaget genom avtal har ett 
bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernre-
dovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstill-
gångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är 
upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga 
värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna 
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade iden-
tifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av 
minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. 

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

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

Tjänster
Intäkter för gemensamma administrativa kostnader har redovisats under övriga intäkter.

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

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

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

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

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler 
som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat 
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det 
redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skatt 2018 har beräknats till en nominell skattesats om 20,6 procent (22,0) på 
skillnaden mellan redovisat värde och skattemässigt värde på tillgångar och skulder.

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

Goodwill 5 år

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

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

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 3-8 år

Leasinginventarier 5-6 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

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

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

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

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

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

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt för-
värvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när 
de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Finansiella anläggningstill-
gångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella fordringar 
och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till 
upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvär-
det) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom 
courtage.

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

Not 2.  Uppskattningar och bedömningar

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

Not 3.  Inköp och försäljning inom koncernen

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Inköp och försäljning 
inom koncernen

Andel av försäljningen som 
avser koncernföretag 0,0 0,0 4,0 0,4

Andel av inköpen som 
avser koncernföretag 20,0 13,0 0,0 16,0

Not 4.  Ersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

BDO

Revisionsuppdrag 67 82 51 64

Övriga tjänster 2 5 1 5

69 87 52 69

Not 5.  Personal

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Medelantalet anställda
bygger på av bolaget 
betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har 
varit: 47 44 36 36

varav kvinnor 26 24 16 16

varav män 21 20 20 20

Löner, ersättningar m.m
Löner, ersättningar, 
sociala kostnader och 
pensionskostnader har 
utgått med följande 
belopp:

Styrelsen och VD

Löner och ersättningar 1 542 1 476 1 542 1 476

Pensionskostnader 130 147 130 147

1 672 1 623 1 672 1 623

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 14 648 12 774 10 936 10 419

Pensionskostnader 350 418 307 321

14 648 13 192 11 243 10 740

Sociala kostnader 4 975 4 669 3 919 3 883

Summa styrelse och 
övriga 21 295 19 484 16 834 16 246

Könsfördelning i styrelse 
och företagsledning
Antal styrelseledamöter 5 5 4 4

Varav kvinnor 0 0 0 0

Antal övriga befattnings-
havare inkl. VD 10 10 7 7

Varav kvinnor 0 0 0 0
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Not 6.  Skatt på årets resultat

Koncernen 2018 2017

Aktuell skatt -265 -551

Uppskjuten skatt 104 -134

-161 -685

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 329 2 917

Skattekostnad 22,00% (22,00%) -72 -642

Saktteeffekt av:

Ej skattepliktig reavinst 607 0

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader -8 -41

Förändring skatt underskottsavdrag -704 0

Övriga skattemässiga justeringar 16 2

Summa -161 -685

Moderbolaget

Aktuell skatt -265 -363

-265 -363

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 3 366 2 461

Skattekostnad 22,00% (22,00%) -741 -541

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -128 -39

Ej skattepliktiga intäkter 0 217

Skattemässiga justeringar 604 0

Summa -265 -363

Not 7.  Leasingavtal - Operationell  leasing leasetagare

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Under året har företagets 
leasingavgifter uppgått till 4 154 2 829 2 925 2 532

Framtida minimileasingav-
gifter för icke uppsäg-
ningsbara leasingavtal 
förfaller till betalning 
enligt följande:

Inom 1 år 5 325 3 014 2 955 2 709

Mellan 2 till 5 år 12 978 3 825 4 629 3 520

Senare än 5 år 952 0 0 0

19 255 6 839 7 584 6 229

Not 8.  Goodwill

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffnings-
värde 1 775 1 775 0 0

Försäljningar/utrange-
ringar -1 775 0 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 1 775 0 0

Ingående avskrivningar -1 775 -1 716 0 0

Försäljningar/utrange-
ringar 1  775 0 0 0

Årets avskrivningar 0 -59 0 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 0 - 1 775 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

Not 9. Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffnings-
värden 8 457 9 563 7 670 6 083

Inköp 7 442 981 311 847

Försäljningar/ utrang-
eringar -654 0 0 0

Omklassificeringar 0 -2 086 0 740

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 15 245 8 457 7 981 7 670

Ingående avskrivningar -5 375 -4 988 -4 757 -3 287

Försäljningar och 
utrangeringar 625 0 0 0

Omklassificeringar 0 449 0 -674

Årets avskrivningar -1 508 -836 -930 -796

Utgående ackumulerade 
avskrivningar - 6 258 -5 375 -5 687 -4757

Utgående redovisat 
värde 8 987 3 082 2 294 2 913

Not 10.  Leasinginventarier

Koncernen Moderbolaget

2018 -12-31 2017 -12-31 2018 -12-31 2017 -12-31

Ingående anskaffnings-
värde 1 702 0 1 702 -

Inköp 728 0 728 0

Försäljningar/utrang-
eringar -249 -385 -249 -385

Omklassificeringar 0 2 087 0 2 087

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 181 1 702 2 181 1 702

Ingående avskrivningar -758 0  -758 0

Försäljningar och 
utrangeringar 212 154 212 154

Omklassificeringar 0 -449 0 -449

Årets avskrivningar -449 -463 -449 -463

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -995 -758 -995 -758

Utgående redovisat 
värde 1 186 944 1 186 944

Not 11.  Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Tillkommande fordringar 552 0

Utgående redovisat värde 552 0

Not 12.  Uppskjuten skatt

Koncernen  2018-12-31

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver 0 0 284

0 0 284

Koncernen 2017-12-31

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver 0 0 387

0 387

Not 13.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna hyresintäkter 186 0 0 0

Upplupna lönebidrag 98 44 98 29

Övriga poster 622 99 270 90

906 143 368 119

Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

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

Upplupna lönerelaterade 
kostnader 2 903 2 275 1 970 1 918

Övriga poster 316 352 256 315

3 219 2 627 2 226 2 233

Not 15. Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Anteciperad utdelning 0 0 0 989

Realisationsresultat vid 
försäljningar 3 591 0 2 213 0

3 591 0 2 213 989

Not 16. Långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 2 560 431 1 710 431

Not 17. Likvida medel

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Kassa och bank 2 076 6 433 1 557 4 600

Beviljad checkräknings-
kredit 1 000 600 500 500

3 076 7 033 2 057 5 100
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Not 18.  Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 1 879

Årets vinst 3 101

4 980

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 4 980

4 980

 
Not 19. Andelar i koncernbolag

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31

Företag/org.nr Säte
antal/kap. 

andel %
Redovisat 

väde
Redovisat

värde

Syskonen 
Anderssons 
Restaurant 
AB/556875-1811 Borås 1000/100% 0 1019

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

50 1069

Ingående anskaffningsvärde 1 069 1 069

Försäljningar/utrangeringar -1 019 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 50 1 069

Utgående redovisat värde 50 1 069

Not 20. Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Avseende Skulder till 
kreditinstitut

Företagsinteckningar 4 000 3 300 2 500 1 200

Tillgångar med ägande-
rättsförbehåll 1 186 944 1 186 944

Summa ställda  
säkerheter 5 186 4 244 3 686 2 144

Not 21. Definition av nyckeltal

Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Borås 2019-06-12

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-06-27

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

Milad Ramezankhani
Verkställande direktör

Martin Smith

Robert Smith
Ordförande

Nima Ramezankhani
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Viskans Mat & Dryck AB

Org.nr. 556728-8849
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen*
 
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Viskans Mat 
& Dryck AB för år 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna  
8–23 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av mo-
derbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar*
 
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Viskans Mat & Dryck AB 
för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekono-
miska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfri-
het, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

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

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

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

av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Borås den 27 juni 2019

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

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