


Caféet i centrum fick flera nya sittplatser vilket innebär att vi 
numera kan erbjuda upp till 330 gäster att besöka oss samtidigt. 
Den kanske största förändringen var att vi valde att stänga igen 
”Viskans vinbar” efter många år för att satsa på ett nytt koncept 
– Viskan Fusion. Den nya satsningen innebar en investering i 
form av ombyggnation och inredning av lokalen samt konceptua-
lisering. Viskan Fusion har tagits emot väl och erbjuder mat med 
inspiration från det asiatiska och sydamerikanska köket. 

Det är glädjande att se våra kunder vara lojala och försäljningen 
ligger i linje med planerat både i Café Viskans och Balthazars 
verksamheter. Vi ser en stabil efterfrågan på vår bordsbokning 
hos Balthazar och har många återkommande besökare i 
caféverksamheterna. 

Sammantaget ger fördyringar i årets invest eringar ett kortsiktigt 
negativt resultat. Många av de investeringar som gjorts, som 
utökning av antalet sittplatser på såväl Café Viskan i centrum som i 
Knalleland, ger dock ökade intäktsmöjligheter på sikt. 

Jag är glad och stolt över den omtanke och service våra 
medarbetare ger gästerna. Hos oss står kunden alltid i fokus och 
många av de förbättringar vi gör löpande grundar sig i vår strävan 
efter att ge boråsarna Sveriges bästa caféupplevelse. För att uppnå 
det krävs mer än bara goda bakverk och sköna stolar – våra gäster 
möts av personal som älskar människor och det gör stor skillnad. 

När vi nu gått in i det nya året har vi ställts inför vår största utmaning 
någonsin. Covid-19 svepte in över världen och förlamade många 
branscher, inte minst vår. Vi satte tidigt in åtgärder som exempelvis 
korttidspermittering, förändrade öppettider, glesare sittplatser och 
skärpta hygien- och städrutiner. Vi lanserade också möjligheten till 
take away och hemkörning vilket resulterat i en fortsatt försäljning 
av luncher och populära middagsrätter även under perioder då 
många arbetar hemifrån. Vår kundkrets har visat sig vara lojala 
även i de allra svåraste stunderna och jag tillsammans med min 
orga nisation vill rikta ett stort tack till de som är viktigast för vår 
verksamhet – boråsarna.

När jag ser tillbaka på året som har gått inser jag att vi verkligen inte legat på latsidan! Under 
våren genomfördes en omfattande förbättring av Café Viskans anläggningar då vi bytte  
grafiskt manér, uppdaterade inredningen och effektiviserade processerna i köket. 

Milad Ramezankhani
Verkställande direktör

VI SKA GE BORÅSARNA 
SVERIGES BÄSTA 
CAFÉUPPLEVELSE  
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Under våren 2019 slog Viskan Fusion upp dörrarna 
i Borås. Här har vi öppnat upp för ett helt nytt res-
taurang- och barkoncept med smaker från Asien 
och Sydafrika. 

Allt började med att vi ville göra något nytt och utmana Borås med en 
spännande och mer vågad meny som inte tidigare funnits i vår stad. 
Resultatet blev Viskan Fusion, en mötesplats som togs emot av boråsarna 
med öppna armar och mätta magar. 

ETT HELT NYTT KONCEPT  
I VISKANFAMILJEN
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Viskans Mat & Dryck AB, organi-
sationsnummer 556728-8849, får härmed avge redovisningen över företags 
verksamhet för räkenskapsåret 2019. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i tusental kronor.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Viskan bedriver café- och restaurangverksamhet under tre varumärken - 
Café Viskan, Viskan Fusion 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%

HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
Våren 2019 öppnade Viskan Fusion med inriktning inspirerad från matkulturen 
i Asien och Sydamerika. Viskan Fusion ersatte det tidigare konceptet Viskan 
Vinbar. I samband med konceptförändringen till Viskan Fusion genomfördes en 
renovering av lokalen samt också av Viskan Cafés centrala lokal.

Viskan Knalleland har ökat sina ytor för att öka sin kapacitet att ta mot fler 
besökare.

2019 var det första helåret för Balthazar och framförallt i början av året var 
omsättningsutvecklingen stigande för att under sommaren och hösten vara 
lätt ökande.

Under året har koncernen investerat totalt 5,3 mkr (8,2 Mkr) i Viskan Café 
(Centrum och Knalleland), Viskan Fusion samt Balthazar. Vilket har inneburit 
ett ökat finansieringsbehov samt minskat bolagets kassa.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgår till 57,4 mkr (51,7 mkr) vilket är en 
ökning med 11% och ligger något under förväntningarna. Resultatet efter 
finansiella poster för koncernen har minskat till -2,1 mkr (1,1 mkr) vilket till 
största delen beror på högre kostnader för de investeringar som gjorts 
under året samt att byte av koncept i en av våra verksamheter inneburit 
ändrad inriktning vilket tar tid att bygga upp.

FRAMTIDA UTVECKLING
Balthazars utveckling har varit positiv och vi ser en fortsatt ökning av 
verksamheten. Vi har goda förhoppningar att de investeringar som gjordes i 
Viskan under 2019 skall börja visa sig under 2020.

Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats av Covid-19. Läs mer 
om hur koncernen påverkats i not 22. 

DISPOSITION BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST  (kronor)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående 
medel:

Balanserad resultat 4 979 929

Årets resultat -848 840

4 131 089

Disponeras enligt följande:

I ny räkning överföres 4 131 089

4 131 089
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Not 2019 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 57 424 51 715

Övriga rörelseintäkter 199 865

Summa rörelseintäkter 57 623 52 580

Rörelsekostnader

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -18 008 -17 045

Övriga externa kostnader 4, 5 -15 129 -13 976

Personalkostnader 6 -23 411 -21 959

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 050 -1 952

Summa rörelsekostnader -59 598 -54 932

Rörelseresultat -1 975 -2 352

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 - 3 591

Ränteintäkter - -

Räntekostnader -164 -79

Summa finansiella poster -164 3 512

Resultat efter finansiella poster -2 139 1 160

Skatt på årets resultat 8 284 -161

Minoritetens andel i årets resultat 42 294

Årets resultat -1 813 1 293

KONCERNRESULTATRÄKNINGAR

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktie- 

kapital

Fria reserver 
och årets 

resultat

Innhav utan 
bestämman-
de inflytande

Summa eget 
kapital

Koncernen

Eget kapital 2019-01-01 100 3 333 5 3 438

Årets resultat - -1 813 -42 -1 855

Eget kapital 2019-12-31 100 1 520 -37 1 583

Aktiekapital
Övrigt fritt

eget kapital
Summa eget 

kapital

Moderbolaget

Eget kapital 2019-01-01 100 4 980 5 080

Årets resultat - -849 -849

Eget kapital 2019-12-31 100 000 4 131 4 231

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1 770 tkr (1 770 tkr).

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2019 2018 2017 2016 2015

Koncernen

Nettoomsättning 57 424 51 715 48 337 47 006 44 647

Resultat efter finansiella poster -2 139 1 160 2 917 758 975

Balansomslutning 18 685 17 055 13 066 10 698 10 983

Soliditet, % 8,5 20,2 37,8 25,1 21,2

Moderbolaget

Nettoomsättning 34 220 38 514 41 038 37 373 35 547

Resultat efter finansiella poster -1 670 2 912 3 238 395 466

Balansomslutning 15 586 14 488 12 925 8 965 8 534

Soliditet, % 27,1 42,0 34,7 32,8 26,3
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KONCERNBALANSRÄKNINGAR BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 - -

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 8 921 8 987

Installation på annans fastighet 11 1 369 -

Leasinginventerier 12 2 105 1 186

12 395 10 173

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 13 552 552

Summa anläggningstillgångar 12 947 10 725

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror 2 149 1 788

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 295 667

Aktuella skattefordringar 488 -

Fordringar hos koncernföretag 82 85

Övriga kortfristiga fordringar 550 994

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 558 720

1 973 2 466

Kassa och bank

Kassa och Bank 15 1 616 2 076

Summa omsättningstillgångar 5 738 6 330

SUMMA TILLGÅNGAR 18 685 17 055

Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 100 100

Balanserat resultat 3 333 2 040

Årets resultat moderföretagets aktieägare -1 813 1 293

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 620 3 433

Minoritetsintresse -37 5

Summa eget kapital 1 583 3 438

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld - 284

Summa avsättningar 0 284

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 16 3 402 2 560

Summa långfristiga skulder 3 402 2 560

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 1 526 960

Förskott från kunder 372 323

Leverantörsskulder 2 122 2 968

Skulder till koncernföretag 4 153 992

Aktuella skatteskulder - 333

Övriga kortfristiga skulder 2 037 1 979

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 3 490 3 218

Summa kortfristiga skulder 13 700 10 773

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 18 685 17 055
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
Not 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -1 974 1 239

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 3 050 -1 634

Erhållen ränta - -

Erlagd ränta -164 -79

Betald inkomstskatt -821 -228

91 -702

Förändring av rörelsekapital

Varulager -361 -513

Kundfordringar 372 -152

Övriga kortfristiga fordringar 609 -1 274

Leverantörsskulder -846 1 602

Övriga kortfristiga rörelseskulder 3 539 2 480

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 404 1 441

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 271 -8 170

Sålda materiella anläggningstillgångar - 37

Sålda dotterbolag - 2 665

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - -552

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 271 -6 020

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 4 251 3 728

Amortering av skuld -2 844 -1 222

Förändring kortfristiga finansiella skulder - 216

Utdelning till aktieägare - -2 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 407 222

Årets kassaflöde -460 -4 357

Likvida medel vid årets början 2 076 6 433

Likvida medel vid årets slut 1 616 2 076

Outnyttjad checkkredit vid årets slut 1 000 1 000

Disponibel likviditet 2 616 3 076

Not 2019 2018

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 34 220 38 513

Övriga rörelseintäkter 1 261 1 668

Summa rörelseintäkter 35 481 40 181

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -10 923 -12 335

Övriga externa kostnader 4, 5 -9 128 -9 966

Personalkostnader 6 -15 379 -15 750

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 590 -1 374

Summa rörelsekostnader -37 020 -39 425

Rörelseresultat -1 539 756

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 - 2 213

Ränteintäkter - -

Räntekostnader -131 -57

Summa resultat från finansiella poster -131 2 156

Resultat efter finansiella poster -1 670 2 912

Bokslutsdispositioner 18 821 454

Skatt på årets resultat 8 - -265

Årets resultat -849 3 101

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 4 980 1 879

Årets resultat -849 3 101

4 131 4 980

Summa eget kapital 4 231 5 080

Obeskattade reserver 20 - 1 289

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 16 2 952 1 710

Summa långfristiga skulder 2 952 1 710

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 1 326 960

Förskott från kunder 216 202

Leverantörsskulder 1 215 1 116

Skulder till koncernföretag 2 065 94

Aktuella skatteskulder - 393

Övriga kortfristiga skulder 1 292 1 418

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 289 2 226

Summa kortfristiga skulder 8 403 6 409

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 586 14 488

Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 3 619 2 294

Leasinginventarier 12 2 105 1 186

5 724 3 480

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 50 50

Summa anläggningstillgångar 5 774 3 530

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 1 115 1 033

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 168 446

Fordringar hos koncernföretag 6 503 6 618

Aktuella skattefordringar 440 -

Övriga kortfristiga fordringar 318 935

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 215 368

7 644 8 367

Kassa och bank 15 1 053 1 558

Summa omsättningstillgångar 9 812 10 958

SUMMA TILLGÅNGAR 15 586 14 488
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN
Not 1.  Redovisnings- och värderingsprinciper

Års- och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning 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 koncernredo-
visningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. 
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

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

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 

Koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag behandlas som bokslutsdispositioner.

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

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

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

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

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

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansda-
gen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i 

dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan 
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt 
att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemäs-
siga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjut-
na skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver

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

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

Installation på annans fastighet 10 år

Leasinginventarier 5-6 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundford-
ringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 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. Ford-
ringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat 
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag 
för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
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.

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

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

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

Not 2.  Koncernuppgifter

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 20% (16%) av inköpen och 
6% (4%) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör.
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 13% (20%) av inköpen och 
0% (0%) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Bolaget är dotterbolag till Uddetorp Holding AB, 556097-1185, med säte i Borås Stad. 
Uddetorp Holding AB innehar 50,9% av kapitalet. Moderbolaget ingår i en koncern där 
Uddetorp Invest AB, 556062-2176, med säte i Borås Stad, upprättar koncernredovisning för 
den största koncernen. 

Not 3.  Koncernuppgifter

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

Not 4.  Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

BDO

Revisionsuppdraget 74 67 39 51

Övriga tjänster - 2 - 1

Summa 74 69 39 52

Med revisionsuppdrag avses arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverk-
samhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i 
revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 5.  Operationella leasingavtal

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2019

Framtida minimileaseav-
gifter, som ska erläggas 
avseende icke uppsäg-
ningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning 
inom ett år 5 697 5 325 3 093 2 955

Förfaller till betalning 
senare än ett år men inom 
fem år 14 295 12 978 7 124 4 629

Förfaller till betalning 
senare än fem år 306 952 - -

20 298 19 255 10 217 7 584

Under perioden kostnads-
förda leasingavgifter 8 266 4 154 4 541 2 925
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Not 6.  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 22 26 16 26

Män 32 21 21 21

Totalt 54 47 37 47

Löner, ersättningar, 
sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar till 
styrelsen, verkställande 
direktören och övriga 
ledande befattningshavare 1 222 1 542 1 222 1 542

Löner och ersättningar till 
övriga anställda 16 371 14 298 10 363 10 936

17 593 15 840 11 585 12 478

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 5 901 4 975 393 3 919

Pensionskostnader för 
styrelsen och verkställan-
de direktören 179 130 179 130

Pensionskostnader för 
övriga anställda 505 350 304 307

Totalt 24 178 21 295 12 461 16 834

Erhållna lönebidrag har 
reducerat personalkost-
nader i resultaträkningen 
med 845 993 718 927

Styrelseledamöter och 
ledande befattnings-
havare

Styrelseledamöter på 
balansdagen

Kvinnor - - - -

Män 4 4 4 4

Totalt 4 4 4 4

Verkställande direktörer 
och andra ledande befatt-
ningshavare

Kvinnor - 1 - 1

Män 8 7 8 7

Totalt 8 8 8 8

Under 2019 har en annan tolkning gjorts av antal ledamöter och befattningshavare för 
koncernen. Vi har gjort bedömning att vi ska se det på koncernnivå och inte som tidigare, en 
summering av koncernens bolag. Jämförelsesiffrorna är omräknade utifrån samma princip.

Not 7.  Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Realisationsresultat vid 
försäljningar - 3 591 - 2 213

Summa 0 3 591 0 2 213

Not 8.  Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt - -265 - -265

Rättelse tidigare års skatt - - - -

Uppskjuten skatt 284 104 - -

Skatt på årets resultat 284 -161 0 -265

Redovisat resultat före 
skatt -2 138 329 -849 3 366

Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats 465 -72 182 -741

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader -158 -8 -156 -128

Skatteeffekt av ej skatte-
pliktig realisationsvinst - 607 - 604

Förändring skatt under-
skottsavdrag -138 -704 -140 -

Skatt hänförlig till tidigare 
års redovisade resultat - - - -

Skatteeffekt av scha-
blonränta på periodise-
ringsfond -4 - -4 -

Övriga skattemässiga 
justeringar 119 16 118 -

Redovisad skattekostnad 284 -161 0 -265

Not 9.  Goodwill

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffnings-
värden - 1 775 - -

Försäljningar och  
utrangeringar - -1 775 - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 0 0 0

Ingående avskrivningar - -1 775 - -

Försäljningar och  
utrangeringar - 1 775 - -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 0 0 0 0

Utgående restvärde 
enligt plan 0 0 0 0

Not 10. Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffnings-
värden 15 245 8 457 7 981 7 670

Inköp 2 256 7 442 2 187 311

Försäljningar och 
utrangeringar -157 -654 -157 -

Omklassificeringar 803 - 803 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 18 147 15 245 10 814 7 981

Ingående avskrivningar -6 258 -5 375 -5 687 -4 757

Försäljningar och 
utrangeringar 156 625 157 -

Årets avskrivningar -2 537 -1 508 -1 078 -930

Omklassificeringar -587 - -587 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -9 226 -6 258 -7 195 -5 687

Utgående restvärde 
enligt plan 8 921 8 987 3 619 2 294

Not 11.  Installation på annans fastighet

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Inköp 1 369 - - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 369 0 0 0

Årets avskrivningar - - - -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 0 0 0 0

Utgående restvärde 
enligt plan 1 369 0 0 0

Not 12.  Leasinginventarier

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffnings-
värden 2 181 1 702 2 181 1 702

Försäljningar och 
utrangeringar - -249 - -249

Inköp 1 647 728 1 647 728

Omklassificeringar -803 - -803 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 025 2 181 3 025 2 181

Ingående avskrivningar -995 -758 -995 -758

Försäljningar och 
utrangeringar - 212 - 212

Årets avskrivningar -512 -449 -512 -449

Omklassificeringar 587 - 587 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -920 -995 -920 -995

Utgående restvärde 
enligt plan 2 105 1 186 2 105 1 186

Not 13.  Övriga långfristiga fordringar

Koncernen

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 552 -

Tillkommande fordringar - 552

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 552 552

Not 14.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna lönebidrag 50 98 50 98

Övriga poster 508 622 165 270

Summa 558 720 215 368

Not 15. Checkräkningskredit

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Beviljat belopp på 
checkräkningskredit 
uppgår till 1 000 1 000 500 500
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Not 16. Upplåning

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kredit institut 3 402 2 560 2 952 1 710

Summa 3 402 2 560 2 952 1 710

Kortfristiga skulder

Skulder till kredit institut 1 526 960 1 326 960

Summa 1 526 960 1 326 960

Summa räntebärande 
skulder 4 928 3 520 4 278 2 670

Förfallotider

Samtliga skulder förfaller till betalning inom fem år.

Not 17. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna lönerelaterade 
kostnader 2 964 2 903 1 956 1 970

Övriga poster 526 315 333 256

Summa 3 490 3 218 2 289 2 226

Not 18. Bokslutsdispositioner

2019 2018

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivning-
ar enligt plan 739 472

Återföring av periodiseringsfond 550 -

Lämnat koncernbidrag -468 -18

Summa 821 454

Not 19. Andelar i koncernbolag

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 50 1 069

Försäljningar av andelar - -1 019

Utgående redovisat värde 50 50

Moderbolaget
Kapital- 
andel %

Röst-
rätts- 

andel %
Antal 

aktier

Bokfört 
värde 

19-12-31

Bokfört 
värde 

18-12-31

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

50 50

Not 20. Obeskattade reserver

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan - 739

Periodiseringsfond - 550

Summa 0 1 289

Not 21. Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avseende Skulder till 
kreditinstitut

Företagsinteckningar 5 000 4 000 3 500 2 500

Tillgångar med ägande-
rättsförbehåll 2 105 1 186 2 105 1 186

Summa ställda  
säkerheter 7 105 5 186 5 605 3 686

Not 22. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats av Covid-19. Koncernen Viskan Group 
tillhör de branscher som i ett tidigt skede har påverkats negativt. Konsekvenserna vi har 
sett hittills är främst minskad omsättning från mitten av mars månad. 

Styrelsen och ledningen har i ett tidigt skede agerat för att säkerställa att verksamheterna 
ska fortsätta utifrån rådande situation. Ökade rutiner avseende städning och renhållning 
infördes omedelbart. Verksamheterna har också anpassat sig efter de myndighetsbeslut 
som påförts branschen och följer löpande eventuella nya beslut och rekommendationer. 

För att minska inkomsttappet har koncernen infört möjlighet att göra digitala beställningar, 
som kan levereras till eller hämtas av kunden. Åtgärder har också vidtagits avseende kost-
nadsstrukturen och koncernen har från mitten av mars korttidspermitterat personal, vilket 
har beviljats av Tillväxtverket, samt sett över behovet av timanställd personal.

I nuläget är det svårt att göra samlad bedömning av de ekonomiska konsekvenserna krisen 
har och kommer att innebära för verksamheterna då vi inte kan bedöma hur långvarig 
krisen kommer att bli. 

Styrelsen och ledningen följer löpande utvecklingen och vidtar de åtgärder som anses vara 
nödvändiga för koncernen och dess verksamheter.

Not 23. Eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Borgensförbindelse 
till förmån för övriga 
koncernföretag - - 1 150 1 350

Summa eventual-
förpliktelser 0 0 1 150 1 350

Borås 2020-06-03

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-06-08

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*
 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Viskans Mat & 
Dryck AB för år 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6-21 
i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av mo-
derbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 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 2019 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 8 juni 2020.

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

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

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