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INNEHÅLL

Om KVD
KVD Kvarndammen AB är ett företag som hjälper privat-
personer och företag att sälja bilar, maskiner och tunga  
fordon. Fordonen säljs på auktion genom marknads-
platserna kvd.se, kvdnorge.no och kvdauctions.com  
och köps av privatpersoner och professionella aktörer  
över hela världen. 

Samtliga auktionsobjekt som säljs genom KVD testas 
utefter ett standardiserat fordonstest och värderas av  
auktoriserade värderingsmän. Resultatet av testet publi-
ceras i sin helhet i objektsbeskrivningen på marknads-
platserna och värderingen ligger till grund för ett upp-
skattat auktionspris, som hjälper köparen att få en rimlig 
prisbild av fordonet. 

KVDs affärsidé är att skapa värde för såväl säljande som 
köpande part i fordonsaffären. Auktionsmomentet gör att 
priserna alltid är marknadsmässiga och att säljaren får rätt 
betalt för sitt fordon. Köparen vet genom KVD-testet det 
faktiska skicket på fordonet och slipper därmed otrevliga 
överraskningar i efterhand. Alla köp som görs av privatper-
soner på KVDs marknadsplatser görs enligt Konsumentköp-
lagen, vilket medför att kunderna har samma säker heter 
som vid köp av traditionella återförsäljare. 

Östersund

Luleå

Täby

Åkersberga

Sundsvall

Linköping
Kungälv

Kållered Vimmerby

Landskrona

Umeå

Malmö

Oslo

Södertälje

Under 2015 kommer 
inlämningsombud vid 
försäljning från privat-
personer att öppna i 
Stockholmsområdet. 
Anläggningen i Södertälje 
öppnar i januari 2015.
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HISTORIK & VISION

KVDs roll & historia 
I 1990-talets Sverige rådde finanskris 
och fyra entreprenörer såg behovet av 
att hjälpa banker och leasingbolag att 
sälja återtagna leasade tjänstebilar. 
Detta gjordes på auktion och med detal-
jerade objektiva beskrivningar, dels för 
att säljaren skulle få så bra betalt som 
möjligt, men också för att köparen skul-
le veta det faktiska skicket på den bil de 
budade på och därmed känna sig trygga 
att betala mer än vid ett ovisst köp. 

Verksamheten växte och i början av 
2000-talet blev det möjligt för köpare av 
bilarna att lägga bud via internet. Det 

visade sig snabbt vara framgångsrikt 
eftersom man nådde fler potentiella 
köpare än i de lokala auktions hallarna. 
KVD bestämde sig därför för att flytta 
alla auktioner från fysiska lokaler, till 
internet. Idag säljs drygt 25 000 bilar 
och 5 000 maskiner och tunga fordon 
genom marknadsplatserna kvd.se,  
kvdnorge.no och kvdauctions.com. 

År 2010 förvärvades KVD av privat      
equity-bolaget Ratos, som köpte före-
taget från grundarna och Sjätte AP-
fonden som stått som delägare sedan 
2007. Sedan dess har KVD påbörjat sin 

internationella satsning och sedan 2012 
finns KVD också i Norge. Samma år ut-
vecklade KVD sin försäljningstjänst till 
att inte bara rikta sig mot företag utan 
också till privatpersoner, och intresset 
för tjänsten växer för varje år. 

KVDs resa började runt ett köksbord 
och viljan att utvecklas, förmågan att 
tänka nytt och modet att utmana, har 
tagit företaget dit det är idag. Resan 
fortsätter och visionen är att KVD ska 
bli förstahandsvalet för alla som köper 
och säljer bilar, maskiner och tunga 
fordon i Norden.

Tidslinje

KVD

KVD grundas som ett 
konsultbolag  och hjälper 
banker och leasingbolag 
att sälja återtagna leasade 
tjänstebilar.

KVD börjar erbjuda sina 
tjänster till företag.

KVD håller offentliga
auktioner varje vecka.
Utbudet på auktionerna
varierar. 

KVD börjar satsa på 
renodlade bilauktioner. 

KVD lanserar sin allra 
första hemsida. 

Köpare kan nu
lägga förhands-
bud på nätet inför 
auktionerna. 

KVD börjar med renodlade 
nätauktioner. 

KVD uppdaterar och utvecklar tjänsten som 
ständigt växer och 2006 lanseras bilpriser.se, en 
kostnadsfri värderingstjänst på nätet. Snart är 
KVD uppe i 200 000 unikare besökare i veckan. 
År 2007 köper Sjätte AP-fonden 60 % av KVD.

KVD lanserar den 
engelskspråkiga sajten 
kvdauctions.com och 
förvärvas av private 
equity-bolaget Ratos. 

KVD lanserar mobilsajter för att kun-
derna ska kunna delta i auktionerna 
via smartphone och surfplatta. Även 
värderingssajten bilpriser.se lanseras  
i mobilversion. 

Försäljningen från privatperso-
ner tar rejäl fart och varumär-
keskännedomen ökar. 

Visionen är att KVD 
ska bli förstahands-
valet för alla som  
köper och säljer bilar.

1993 1994 1996

1999

2000

2001

2002 – 2003

2003 – 2009

2010

2011 20132012

1991

KVD börjar sälja bilar 
åt privatpersoner i  
Sverige och etablerar 
sig i Norge. 

Kvd.se och kvdnorge.no 
får nytt utseende och 
utökade funktioner. 

2014

KVD går över till 
att sälja alla bilar 
via hemsidan. 

Framtid
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Vi gillar utveckling och tar gärna  
förarsätet i en föränderlig bransch
När KVD grundades 1991 var det 

många i branschen som höjde på 

ögonbrynen. Att sälja bilar genom att 

objektivt och utförligt beskriva bilens 

skick, inklusive brister och fel, ansågs 

’aldrig kunna fungera’. För vem skulle 

vilja köpa en begagnad bil när man vis-

ste allt som var fel på den? Idag, snart 

25 år senare, säljer vi på KVD flest 

begagnade bilar i Norden  

genom våra marknadsplatser. Och vi 

gör det till köpare över hela världen. 

KVD-testet är en av de främsta an-

ledningarna till att vi kommit så långt. 

Detta standardiserade test utförs av 

våra fordonstekniker och bilens skick 

dokumenteras med bild och text. 

Dokumentationen publiceras sedan i 

objektsbeskrivningen på våra mark-

nadsplatser så att alla potentiella kö-

pare vet exakt vilket skick fordonet är 

i. KVD-testet ger våra köpare trygghet 

och de allra flesta köper bilen utan att 

fysiskt sett den i verkligheten. De litar 

helt på vårt test och våra beskrivningar 

och det är ett förtroende som vi varmt 

värnar om och hela tiden arbetar för 

att bibehålla. Alla KVD-köp går också 

under Konsumentköplagen, vilket  

ger köparen garantier och trygghet  

i bilaffären. 

Men KVD-testet är inte bara till gagn 

för våra köpande kunder, utan också 

för alla de företag och privatpersoner 

som vill sälja fordon genom en trygg 

mellanhand. KVD-testet ger nämligen 

våra marknadsplatser ökad trovärdig-

het och därmed också ökad köpkraft. 

En undersökning visar att våra upp-

dragsgivare får mer betalt per bil när 

de väljer oss som avyttringskanal. 

 KVD är ett företag där vi kontinu-

erligt arbetar med att utveckla våra 

tjänster och att öka mervärdet för 

de företag och privatpersoner som 

använder oss. Vi gillar utveckling och 

tar gärna förarsätet i en föränderlig 

bransch, som till följd av förändrade 

konsumentbeteenden och teknikut-

vecklingen i allt större utsträckning 

flyttar ut på internet. 

2014 har varit ett år fullt med hän-

delser som speglar detta. Exempelvis 

lanserade vi under året, både i Sverige 

och Norge, nya och mer användar-

vänliga webbplatser, där de fordon vi 

förmedlar lyfts fram på ett mycket 

tydligt och detaljerat vis. Resultatet 

visar att våra besökare stannar längre 

på sajterna och registrerar sig för att 

lägga bud i större utsträckning. Under 

året påbörjade vi också ett projekt som  

kommer leda till att privatpersoner 

enkelt kan göra en stor del av sin bil- 

 försäljning på egen hand på våra webb-

platser. Bilbranschen förändras och  

vi nyttjar de möjligheter detta ger för  

att skapa lösningar som under lättar  

för kunderna. 

Utbudet av bilar på våra auktions-

sajter har vidgats sedan vi för två år  

sedan började hjälpa privatpersoner 

att sälja sin bil. Köpkraften på våra 

marknadsplatser har också ökat och 

under 2015 kommer vi arbeta för 

att utöka utbudet av fordon än mer, 

genom nya typer av uppdragsgivare 

och att nå nya målgrupper av köpare. 

Vi är med och förändrar en bransch, 

vi förändrar sättet att sälja och köpa 

bilar, maskiner och tunga fordon.

 
Ulrika Drotz Molin, VD på KVD

VD-ORD

Ulrika Drotz Molin, VD på KVD

 ”Vi är med och förändrar  
 en bransch, vi förändrar
 sättet att sälja och köpa 
 bilar, maskiner och  
 tunga fordon.”
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Sammanfattning
Under 2014 såldes drygt 30 000 fordon och maskiner genom 

KVD till ett totalt värde av 2,9 miljarder. Försäljningen ökade 

med 6 procent från föregående år och i Norge växte verk

samheten successivt under året. Genom värderings företaget 

Bilpriser utfördes 17,4 miljoner bilvärderingar under året.  

Marknadsplatserna kvd.se, kvdnorge.no och kvdauctions.com 

hade tillsammans med värderingssajten bilpriser.se mer än 

200 000 unika besökare per vecka under 2014. Den svenska och 

norska webbplatsen lanserades med ny layout och resulterade 

bland annat i att antalet bud ökade markant i både Sverige och 

Norge. KVD har arbetat mycket med att nå nya målgrupper 

av köpare och påbörjade ett integreringsprojekt av företagets 

kunddata för att framöver kunna kommunicera mer riktat till 

såväl köpande som säljande kunder. 

Under året lades stort fokus på KVDs nyaste affärsom råde: 

försäljning för privatpersoner. Antalet bilar som såldes inom 

detta affärsområde ökade med 86 procent under året och mot-

svarade 12 procent av det totala antalet sålda bilar på mark-

nadsplatsen. Under året utfördes också ett stort arbete med  

att rusta affärsområdet inför stora volymer framöver. 

Totalt såldes drygt 22 000 företagsbilar genom KVDs mark-

nadsplatser under 2014 och drygt 2 200 nya företags kunder 

registrerades. Inom affärsområdet maskiner och tunga fordon, 

ökade försäljningen av lastbilar, bussar och släp med 4 procent 

mot föregående år och snittvärdet för sålda maskiner ökade 

med 60 procent. Detta ligger i linje med KVDs strategi att satsa 

på objekt med högre värde. 

Verksamheten i Norge ökade successivt under året och totalt 

såldes 378 bilar på kvdnorge.no. Detta motsvarar en ökning med 

16 procent från föregående år. Under året ökade antalet upp-

dragsgivare och marknadsföringen riktades mer mot privat-

personer än under tidigare år. 

KVDs värderingstjänst och dotter bolag Bilpriser levererade 

17,4 miljoner fordonsvärderingar under året. Värderingarna 

gjordes av privatpersoner på bilpriser.se samt genom abon-

nemangstjänster och API-lösningar, vilket innebär att företag 

enkelt kan använda värderingstjänsten i egna affärssystem.  

I december 2014 hade KVD 170 personer anställda i koncernen. 

Av dessa var 49 kvinnor och 121 män. Att arbeta på KVD speglas 

av värderingarna respekt, engagemang och prestigelöshet.

SAMMANFATTNING

KVDs omsättning och resultat
För att skapa jämförbarhet redovisas jämförelsetal i tabellen nedan utifrån 
proformerade siffror för 2011, då nuvarande koncern uppstod under 2012.

2011 

275 736

52 211

–

–

52 211

19

2012 

287 356

49 975

-8 561

–

41 414 

14

Omsättning 

Operativ EBITA Sverige

Operativ EBITA Norge

E.O. - poster

Redovisad EBITA koncern

Rörelsemarginal %

2013 

296 558

58 220

-14 213

–

44 007

15

2014 

315 413

61 432

-11 003

-6 225

44 205

14

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2010 2011 2012 2013 2014

25 460
antal sålda bilar på KVD  

under 2014



 6 Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697

KÖPKRAFT & WEBBPLATSER

En köpstark marknadsplats för  
världsomspännande förmedling
Att varje år sälja 30 000 fordon och 

maskiner kräver marknadsplatser 

med köpstarka besökare. Genom  

effektiv marknadsföring, intres   santa 

och objektivt beskrivna auktions

objekt samt en användarvänlig 

webbplats, har KVD 200 000 unika 

besökare varje vecka och varje bil har 

i genomsnitt 12 unika budgivare. 

  

I början av 2014 lanserades kvd.se fullt 

ut i nytt format, med nya sökfunktio-

ner och ny responsiv layout. Resultatet 

är en webbplats som konverterat fler 

intresseanmälningar av säljuppdrag 

från privatpersoner och företag och 

där antal lagda bud ökat med 84 pro-

cent. I snitt stannar också besökarna 

på nya kvd.se längre än vad de gjorde 

på den förra webbplatsen. Under året 

har också kvdnorge.no lanserats i 

samma design och även denna med 

god utveckling i nya besökare, antal 

intresseanmälningar och lagda bud. 

Under 2015 kommer även KVDs engel-

ska sajt kvdauctions.com att genomgå 

samma layoutförändring. 

Dubblering av mobila enheter

Lanseringen av nya webbplatser har 

för KVD varit första steget i att ut-

veckla e-handelsförsäljningen än mer 

och det finns nu möjligheter till att an-

passa informationen på webbplatserna 

efter besökarens behov. 

Marknadsföringen av KVD sker 

nästan uteslutande digitalt och direkt-

trafik samt organisk söktrafik är de 

största källorna för besökare. Totalt 

kom 45 procent av besökarna under 

året från mobila enheter (smartphone 

eller läsplatta), vilket är en dubblering 

sedan föregående år och en fortsatt 

ökande trend. 

KVD marknadsförs också genom 

radioreklam och periodvis också tv-

reklam. För affärsområdet maskiner 

och tunga fordon annonserar KVD i 

branschtidningar.

Når nya målgrupper

Under 2014 har KVD arbetat mycket 

med att nå nya målgrupper. Exempel-

vis gjorde man under våren en radio-

reklam tillsammans med fotbolls- 

spelaren Therese Sjögran som upp-

manade lyssnaren om att köpa bil 

genom kvd.se och vara med och tävla 

om en signerad cykel. Reklamen spe-

lade på den mediala uppståndelse som 

uppstod kring svenska fotbolls galan 

tidigare under året och budskapet 

var att ”på kvd.se finns bilar för alla”. 

Radioreklamen togs emot väl och fick 

stor spridning i sociala medier, fram-

förallt bland kvinnor. 

Ett arbete som påbörjades under  

året var ett integreringsprojekt av 

KVDs kunddata. Information om KVDs  

budgivare, köpare och uppdragsgivare  

struktureras och sorteras upp i ett 

analysverktyg. Resultatet kommer 

framöver att möjliggöra för mer riktad 

och relevant kommunikation, genom 

framförallt e-postmarknadsföring.



 Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697 7

KÖPKRAFT & WEBBPLATSER

8 av 10 kunder  
rekommenderar KVD

”Upplägget och servicen var suveränt. Bilen såg 
jag på hemsidan samma dag som nedräkning var 
och budade hem den samma kväll. Jag upplevde att 
personalen var jättetrevliga och hjälpsamma när jag 
hämtade bilen och kan varmt rekommendera KVD.” 

– Kenth Augustinsson, Nybro. Köpte en BMW Z4 35is i augusti 2014.

”Upplevelsen att sälja bilen genom KVD var från 
början till slut positiv. Man kände att bilen var i trygga 
händer och drygt två veckor efter att vi registrerat 
vår intresseanmälan hade vi pengarna på kontot. 
Auktionsmomentet tog rejäl fart sista halvtimmen  
och slutpriset blev något över vad vi förväntade oss.”

– Lotta Thordson, Stockholm. Sålde en Volkswagen Passat i november 2014. 

”Me and my husband have bought several cars from 
kvdauctions.com. Swedish cars are generally in very 
good condition and every detail is always exposed on 
the KVD website, which means you know exactly what 
you are buying.”

– Delphine Nyifeh Tanguong, Göteborg. Har köpt flera bilar på kvdauctions.com.
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Under 2014 såldes drygt 25 000 bilar 

och 5 000 maskiner och tunga fordon  

genom KVD i Sverige. Den totala för

säljningen motsvarar en ökning med  

6 procent från föregående år. Under 

året lades stort fokus på att utveckla 

tjänsten för privatpersoner och nya 

anläggningar öppnades i Malmö  

och Umeå. 

Begagnatmarknaden i Sverige har 

ökat under de senaste åren och allt fler 

använder en bilförmedlare när de ska 

sälja sina fordon. Detta är en utveckling 

som gynnar KVD och under 2014 såldes 

25 000 bilar och 5 000 maskiner och 

tunga fordon till ett totalt värde av  

2,9 miljarder. All försäljning sker ge-

nom internetbaserade auktioner, vilka 

hålls flera dagar i veckan på kvd.se, 

kvdnorge.no och kvdauctions.com.

Att säljare i allt större utsträckning 

väljer KVD beror mycket på enkel-

heten, transparensen och att de får 

mer betalt än genom att nyttja den 

traditionella bilhandeln. KVDs lägre 

transaktionskostnader och styrkan i en 

välbesökt marknadsplats, leder till att 

bilarna säljs till ett högre pris än hos 

lokala återförsäljare. Köparna lockas 

av transparensen i auktionsmomentet, 

de objektiva beskrivningarna samt den 

köptrygghet som Konsumentköplagen 

och KVDs reklamationsansvar innebär. 

Stort fokus på försäljning  

för privatpersoner   

Under året lades stort fokus på KVDs 

nyaste affärsområde: försäljning för 

privatpersoner. Tjänsten introducera-

des under 2012 och innebär att pri-

vatpersoner kan låta KVD sköta hela 

bilförsäljningen och inom tre veckor ha 

pengar på kontot. 

I konceptet ingår att bilen värderas, 

testas, rekonditioneras, visas upp för 

potentiella köpare och KVD ser till att 

betalning sker, utför ägarbyte och leve-

rerar bilen till dess nya ägare. 

Under 2014 ökade försäljnings-

volymen från privatpersoner med  

86 procent från föregående år. Totalt 

såldes 3000 bilar från privatpersoner, 

vilket motsvarar 12 procent av antalet 

sålda bilar på marknadsplatsen under 

året. Efterfrågan för tjänsten är stor 

och antal sålda privatägda bilar ökade 

successivt för varje kvartal. 

Under året utfördes ett stort arbete 

med att rusta affärsområdet inför 

stora volymer bilar framöver, detta i 

form av att samtliga delar av processen 

genomlystes och personalfunktioner 

specialiserades. KVD påbörjade också 

ett arbete som framöver kommer 

innebära att privatpersoner kommer 

kunna logga in och följa din bil genom 

hela försäljningsprocessen, kunna 

godkänna testprotokoll och ange ditt 

reservationspris för auktionen. 

Marknadsledande inom företagsbilar

KVDs största affärsområde är före-

tagsbil, där företag får hjälp med att 

avyttra tjänste- och leasingbilar.  Även 

i denna tjänst ingår värdering, test, 

rekonditionering, visning och leverans 

till köparen. Under 2014 såldes 22 000 

företagsbilar genom KVDs marknads-

platser, vilket är på samma nivå som 

under föregående år och gör KVD till 

marknadsledande i Sverige. Drygt 

2 200 nya företagskunder registre-

rades under året och genom den nya 

webbplatsen samt en uppdatering av 

KVDs webbaserade företagsportal, blev 

det också lättare för företag att lämna 

försäljningsuppdrag till KVD.

 

Höjt snittvärde och ökad export

Inom affärsområdet maskiner och 

tunga fordon såldes totalt 5 000 auk-

tionsobjekt under 2014, varav 1 400 

tunga fordon. Försäljningen av tunga 

fordon ökade med 4 procent mot före-

gående år. Antalet sålda maskiner 

uppgick under året till 1 300, vilket är 

mindre än föregående år. 

Snittvärdet för sålda maskiner ökade 

dock med 60 procent under 2014, vilket 

ligger i linje med KVDs strategi att satsa 

på objekt med högre värde. Till affärs-

området hör också auktionsobjekt i 

form av tillbehör och överskottsvaror, 

ett område som under året renodlats till 

att mot slutet av året endast förmedla 

objekt inom materialhantering.  

VERKSAMHET

Sveriges ledande auktionsföretag för  
förmedling av begagnade fordon 
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Tunga fordon och maskiner säljs ofta 

på export från KVDs engelskspråkiga 

webbplats kvdauctions.com. Under 

2014 exporterades tunga fordon och 

maskiner till ett värde av 65 miljoner 

kronor till länder som Polen, Estland, 

Finland, Afghanistan och Tanzania. 

Även lätta lastbilar säljs ofta på 

export från KVDs marknadsplatser. 

Under året såldes närmare 2 000  

personbilar utomlands till framför - 

allt Central- och Östeuropa.   

Ökad effektivitet och bättre  

resursutnyttjande 

När ett fordon förmedlas från ett 

säljande företag eller privatperson till 

den köpande kunden, via marknads-

platsen KVD, hanteras den av ett flertal 

avdelningar internt. Auktionsobjektet 

testas av fordonstekniker på någon av 

KVDs anläggningar, rekonditioneras 

av medarbetare och värderas av aukto-

riserade värderingsmän, för att sedan 

publiceras på webbplatserna. Budgiv-

ningen bevakas och slutligen lämnas 

fordonet till den nya ägaren med hjälp 

av KVDs leveransmedarbetare. För att 

denna process ska gå så snabbt och 

smidigt som möjligt, utan att kvalitén 

i utförandet påverkas, arbetar KVD 

kontinuerligt med att utveckla sitt  

arbetssätt, till förmån för både säl-

jande och köpande kunder. Under  

året har exempelvis en regionindel-

ning genomförts av de anläggningar 

som finns i Sverige. Denna har inne-

burit att resurser frigjorts och led- 

tider minskat.

Sveriges ledande auktionsföretag för  
förmedling av begagnade fordon 

Under året såldes närmare 2 000 personbilar utomlands  
till framförallt Central och Östeuropa.  

Länder KVD 
exporterade till 
under 2014
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KVD I NORGE

KVD började sin internationella  

satsning 2012 och etablerade sig  

i Norge. Under 2014 ökade antalet 

säljuppdrag successivt och också 

antalet bud på kvdnorge.no. 

Norge var den första utländska mark-

nad som KVD lanserade sin affärsmo-

dell på. Investeringen är långsiktig och 

tjänsterna identiska med de i Sverige, 

bortsett från att dessa ännu inte in-

kluderar maskiner och tunga fordon. 

Totalt såldes 378 bilar under året, vilket 

motsvarar en ökning med 16 procent 

från föregående år. 

Under året marknadsförde sig KVD 

mer mot privatpersoner och med 

budskapen ”Tenk bruktbil på nytt” och 

”Selg bilen din som ett prof” nåddes ett 

stort antal nya kunder. Under 2014 var 

42 procent av uppdragsgivarna privat-

personer, vilket är en ökning med 

31 procent från föregående år. KVD 

ökade också antalet företagskunder 

under året, främst genom fältarbete. 

Den norska marknadsplatsen  

kvdnorge.no lanserades med ny,  

mer användarvänlig design under 

året. Detta har resulterat i att bilarna 

beskrivs på ett tydligare och mer detal-

jerat vis och antalet bud ökade med  

67 procent i jämförelse med föregåen-

de år. Avslutsfrekvensen på auktioner-

na ökade också successivt under året. 

I snitt besökte 9 000 unika besökare 

kvdnorge.no varje vecka under 2014. 

Under året har drygt 2000 personer 

registrerat sig som nya medlemmar  

på kvdnorge.no. 

I Norge är fortsatt fokus att rekrytera 

fler säljande kunder och då både pri-

vatpersoner och företag. KVD kommer 

också arbeta för ett ökat utbud av bilar 

på kvdnorge.no och fortsatt arbeta för 

att etablera varumärket på den norska 

marknaden. Under 2015 kommer också 

KVD Bilprisers kostnadsfria värde-

ringstjänst lanseras för konsumenter 

i Norge. 

Norge ökar successivt

”Tenk bruktbil på nytt”
”Selg bilen din som ett prof”
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BILPRISER

KVD Bilpriser är KVDs värderings

tjänst och dotterbolag som erbjuder 

företag och privatpersoner dags

aktuella bilvärderingar. Under 2014 

utfördes 17,4 miljoner bilvärderingar 

genom Bilpriser. 

Varje kalenderår byter ungefär en 

miljon svenskar sin bil. Vid bytet, och 

även under sitt bilägande, finns ofta 

intresse att veta vad bilen är värd och 

hur mycket man kan tänkas få betalt 

för den vid en försäljning. Likaså finns 

intresse att få en prisindikation på den 

bil man planerar att köpa.

Bilpriser.se är Sveriges största 

värderingssajt med mer än 82 000 

unika besökare per vecka under 2014. 

På webbplatsen kan privatpersoner 

kostnadsfritt få en värdering genom 

att ange ett registreringsnummer och 

antal körda mil. En abonnemangstjänst 

för privatpersoner, Bilpriser Plus, 

med tillgång till utökade värderingar 

och möjlighet att beräkna framtida 

rest värden på olika bilmodeller, finns 

också tillgänglig.  

Bilpriser har också ett flertal 

företags tjänster och erbjuder en abon-

nemangs tjänst och API-lösningar. 

Företag an  vänder Bilpriser för att få 

fram dags aktuella värderingar och 

beräkna framtida restvärden, antingen 

på Bilpriser.se, i interna affärs system 

eller på sin egen webbplats. 

Dessutom erbjuder Bilpriser manu-

ella värderingar av hela vagnparker  

eller i form av utköpsvärderingar,  

vilket oftast är aktuellt när ett före - 

tag väljer att låta en anställd köpa  

en tjänstebil. Under 2014 växte Bilpri-

sers kundstock för företagstjänster 

markant och antalet värderingar i 

systemet uppgick till 17,4 miljoner.  

Avtal skrevs bland annat med ett flertal 

finans bolag, myndigheter och ett stort 

antal bilhandlare. Databasen utökades 

under året och nu är det möjligt att 

också värdera norskregistrerade bilar 

genom systemet. En kostnadsfri vär-

deringstjänst för norska konsumenter 

kommer att lanseras under 2015. 

Fokus för webbplatsen har under 

året kretsat kring att få ett bra mer-

värde för besökaren i form av relevant  

annonsering av samarbetspartners. 

Stort fokus har också lagts på att få 

personer som är intresserade av att 

sälja sin bil att hitta till KVDs tjänst 

för privatpersoner. Antalet intresse-

anmälningar från Bilpriser.se till KVDs 

privatbils försäljning ökade under året. 

Norge ökar successivt

KVD Bilpriser är Sveriges mest  
använda värderingsföretag

Under 2014 växte 
kundstocken för 
företagstjänster 
markant och antalet 
värderingar uppgick 
till 17,4 miljoner.   
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ANSVARSTAGANDE

KVDs affärsmodell innebär att effektivt förmedla begagnade 
fordon, till förmån för både köpare och säljare. Ett mer ef-
fektivt resursanvändande leder till ett mer hållbart samhälle 
och KVD arbetar systematiskt med Corporate Responsibility, 
ett begrepp som inbegriper frågor som rör miljö, arbetsmiljö 
och etik. 

Under 2014 har en miljööversyn utförts på samtliga an-
läggningar och nya reningsverk installerats på två av dessa. 

KVD har också bytt rengöringsprodukter som används vid 
rekonditionering, till produkter som har lägre inverkan på 
miljön. Under året utbildades också samtliga medarbetare  

i KVDs uppförandekod.

KVDs marknadsplats finns på internet men det är företagets 
medarbetare som varje dag levererar företagets tjänst. 

De träffar befintliga och potentiella kunder, ger service 
och bygger varumärke. KVD är ett företag i ständig föränd-
ring och det är medarbetarna som för verksamheten framåt. 

Under de senaste åren har KVD växt kraftigt, vilket resul-
terat i att företaget idag består av en lyckad blandning av 
medarbetare med lång värdefull erfarenhet, och nya medar-
betare som kommer in med nya tankar, idéer och kunskap. 

I december 2014 var 170 personer anställda i koncernen, 
varav 49 kvinnor och 121 män. Under 2014 ökade antalet  
interna rekryteringar inom företaget markant. KVD lade 
också grunden för ett utbildnings program som kommer att 
lanseras för samtliga fordons tekniker under 2015.

KVDs arbete genomsyras av värderingarna: respekt,  
engagemang och prestigelöshet. Dessa innebär att man  
har en positiv attityd till varandra, till kunder och deras 
egendom; att man är engagerad och lösningsorienterad  
i sitt arbete; och att man samarbetar och lyssnar på varan-

dra och på kunderna. 

Våra medarbetare för  
verksamheten framåt

Corporate 
Responsibility

I december 2014 var  
170 personer anställda  
i koncernen, varav  
49 kvinnor och 121 män.
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STYRELSE

Ebbe Pelle Jacobsen
Ordförande
Född 1949
Ledamot sedan 2010
Övriga styrelseuppdrag:  
Morsø A/S, DHI, 
HL Display, Sportamore, 
Domino Pizza UK

Annika Alfredsson
Ledamot, arbetstagarrepresentant 
Född 1972
Säljkoordinator KVD, sedan 1999
Arbetstagarrepresentant sedan 2013

Ingrid Engström
Ledamot
Född 1958
VD på IFL handelshögskolan  
i Stockholm
Ledamot sedan 2013
Övriga styrelseuppdrag:  
Bisnode, Springtime,  
Teracom Group

Bo Sandberg
Ledamot
Född 1952
Entreprenör och
egenföretagare
Ledamot sedan 2010
Övriga styrelseuppdrag:  
Tele & Datanät Fiberoptik, 
BJC Group, ALMI Mälardalen 

Cecilia Lundberg
Ledamot
Född 1978
Investment manager Ratos
Ledamot sedan 2014

Ann Roslund
Ledamot, arbetstagarrepresentant 
Född 1970
Säljkoordinator KVD, sedan 2008 
Arbetstagarrepresentant sedan 2013

Jonathan Wallis
Ledamot
Född 1974
Senior Investment
Manager Ratos
Ledamot sedan 2010
Övriga styrelseuppdrag: 
Euromaint
JENEO Invest AB

Peter Carrick
Ledamot
Född 1952
Ledamot sedan 2010
Övriga styrelseuppdrag:  
Silva Group AB, Wermlands 
mechanics Group AB, 
Nordanland Investment AB

Våra medarbetare för  
verksamheten framåt
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LEDNING

Bakre raden från vänster:  

Per Blomberg, ansvarig internationell affärsutveckling; Benny Karlsson, marknadschef; Jonas Björkman, VD KVD Bilpriser. 

 

Främre raden från vänster:  

Henrik Otterstedt, operationell chef Norden; Ulrika Drotz-Molin, VD; Vegard Lunde, regionansvarig Norge;  

Karin Nilsson, CFO; Madeleine Fritz, försäljningschef. 
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Resultaträkning Tkr 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 315 413 296 558 287 356 275 736

Rörelsens kostnader -274 167 -260 726 -242 386 -220 221

Övriga intäkter/kostnader 6 286 10 604 687 1 580

EBITDA 47 532 46 436 45 657 57 095

Av- och nedskrivningar -3 327 -2 429 -4 243 -4 884

EBITA 44 205 44 007 41 414 52 211

Finansiella intäkter 208 469 1 014 1 245

Finansiella kostnader -10 966 -15 292 -17 283 -11 415

EBT 33 447 29 184 25 145 42 041

Skatt -8 388 -6 730 -9 238 -10 640

Årets resultat 25 059 22 454 15 907 31 401

Rapport över kassaflöden

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 29 297 25 267 27 199 35 999

Förändring av rörelsekapital 10 039 -3 038 0 -4 240

Kassaflöde från löpande verksamhet 39 336 22 229 27 199 31 759

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -7 091 -3 863 23 524 -4 205

Kassaflöde före förvärv och avyttring av företag 32 245 18 366 50 723 27 554

Nettoinvesteringar i företag — — 28 182 1 968

Kassaflöde efter investeringar 32 245 18 366 78 905 29 522

Förändring av lån -25 227 -27 291 68 625 -65 239

Lämnad utdelning — — -153 000 —

Övrigt -3 589 709 1 196 7 419

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 816 -26 582 -83 179 -57 820

Årets/periodens kassaflöde 3 429 -8 216 -4 274 -28 298

Rapport över finansiell ställning

Goodwill 510 693 510 693 510 693 510 693

Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 673 4 234 — —

Materiella anläggningstillgångar 6 478 6 774 7 742 62 600

Finansiella tillgångar — — —  407

Uppskjutna skattefodringar 6 167 5 035 1 989  —

Summa anläggningstillgångar 533 011 526 736 520 424 573 700

Lager 4 885 4 810 6 507 5 302

Kundfordringar 3 718 4 548 3 590 2 576

Övriga omsättningstillgångar exkl likvida medel 63 604 74 005 59 960 40 021

Likvida medel 8 803 5 372 14 104 18 348

Summa omsättningstillgångar 81 010 88 735 84 161 66 247

Summa tillgångar 614 021 615 471 604 585 639 947

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 302 509 276 138 254 592 391 659

Innehav utan bestämmande inflytande — — — —

Avsättningar 7 388 3 585 979 1 915

Långfristiga skulder 162 384 190 690 222 473 135 051

Kortfristiga skulder 141 740 145 058 126 541 111 322

Summa eget kapital och skulder 614 021 615 471 604 585 639 947

FLERÅRSÖVERSIKT
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FINANSIELL INFORMATION

KVD Kvarndammen Gruppen AB ägs till 
100 % av Ratos AB via Kelly Intressenter 
1 AB, org.nr 556826-5705, med säte i 
Stockholm.    
    
Information om verksamheten 
KVD Kvarndammen Gruppen AB är 
moderbolag i KVD-koncernen och verk-
samheten består i att äga och förvalta 
koncernens bolag. Koncernens verksam-
het startades i samband med att KVD 
Kvarndammen Gruppen AB förvärvade 
100 % av aktierna i KVD Kvarndammen 
AB i december 2010.

Verksamhetens art och inriktning
Koncernen driver en oberoende nät-
baserad marknadsplats för förmedling 
av i första hand begagnade bilar, 
maskiner och tunga fordon via kvd.se 
och kvdnorge.no. Förmedlingen sker vid 
veckovisa nätauktioner. 

I koncernen ingår också Sveriges 
största värderingsportal för personbilar, 
bilpriser.se
 Koncernen har 176 anställda och finns 
representerad på elva orter i Sverige 
samt på en ort i Norge. Auktionsanlägg-
ningar drivs i egen regi i Stockholm 
(Åkersberga och Täby), Södertälje, Lands-
krona, Malmö, Göteborg (Kungälv och  
Kållered), Linköping och Oslo, samt i 
övrigt genom samarbetspartners i  
Vimmerby, Sundsvall, Östersund,  
Umeå och Luleå. Huvudkontoret finns  
i Kungälv.

Ledande på auktioner 
KVD har tre huvudaffärer, Personbil, 
Maskin & Tunga Fordon och Värderingar 
(Bilpriser AB), där Personbil är den 
största och utgör drygt 81 procent av 
omsättningen. KVD hanterar den kom-
pletta transaktionen från uppdrags-
givare till slutkund, men äger inte själv 
objekten som förmedlas. KVD förbere-
der objekten för försäljning och testar 
dem, annonserar, genomför veckovisa 
nätauktioner på hemsidan kvd.se och 
erbjuder betalningslösning samt  
tilläggs tjänster som garanti, försäkring 
och finansiering. Intäkterna består 
till övervägande del av kommission på 
förmedlade objekt och tjänster.
 Marknadsplatsen kvd.se är den största 
i sitt slag i Sverige och har i genomsnitt 
cirka 170 000 unika besökare per vecka. 
Marknadsplatsen kvdnorge.no har i 
genomsnitt cirka 9 000 unika besökare 
per vecka. 

2014 sålde KVD Sverige cirka 30 000 
objekt, av dessa var cirka 26 400 fordon 
och 3 600 maskiner och andra objekt. 

I KVD Norge såldes knappt 400 fordon 
under 2014. 
 I KVD ingår även Sveriges största 
värderingsportal för personbilar, 
bilpriser.se, som drivs av dotterbolaget 
KVD Bilpriser AB. Under 2014 gjorde 
bolaget drygt 17 miljoner värderingar.
   
Väsentliga händelser under året
Under året har de separata affärsom-
rådena Obestånd och Överskottsvaror 
avvecklats. Obeståndsärenden hanteras 
numera inom övriga affärsområden  
och hanteringen av överskottsvaror  
har avslutats till en förlust av 3,6 MSEK.
   
Verksamhetens risker
KVDs verksamhet och resultat påverkas 
av en rad yttre och inre faktorer. Det 
pågår en kontinuerlig process för att 
identifiera alla förekommande risker 
samt bedöma hur respektive risk ska 
hanteras. Företaget är främst exponerat 
för marknadsrelaterade risker, rörelse-
relaterade risker samt finansiella ris-
ker. Finansiella risker beskrivs i not 4. 
KVD är ett auktionsföretag som agerar 
som en mäklare och har en oberoende 
ställning gentemot uppdragsgivare, 
dvs. säljare och köpare. Genom att inga 
egna objekt säljs och intäktsmodellen 
bygger på en provision tas ingen pris-
risk. Verksamheten är förhållandevis 
konjunkturoberoende.
 Under 2014 har KVD fortsatt arbetet 
inom området Corporate Responsibi-
lity (CR), dvs. alla frågor som rör miljö, 
arbetsmiljö och etiska frågor, samt stöd 
till socialt arbete och lokalt föreningsliv. 
Under året har KVDs uppförandekod 
antagits av styrelsen. 
 KVD:s miljöpolicy slår fast att kon-
cernens verksamhet har en påverkan 
på miljön samt att målsättningen är att 
minimera denna så långt som möjligt 
och därmed bidra till en hållbar utveck-
ling. Miljöarbetet ska bedrivas med stän-
diga kundanpassade miljöförbättringar. 
KVD ska eftersträva ett långsiktigt 
miljöarbete med ett livscykel perspektiv 
och agera förebyggande. Vidare ska 
 KVD sträva efter hög effektivitet i 
användning av energi, vatten och natur-
resurser. I första hand ska uppkomst 
av avfall minimeras, i andra hand ska 
system för återanvändning och återvin-
ning gynnas.  

Anmälningspliktig verksamhet
KVD-koncernen bedriver verksamhet 
som är anmälningspliktig enligt miljö-
balken. Två anläggningar är anmälnings-
pliktiga på grund av utsläpp i vatten.  

Marknadsutveckling  
KVD erbjuder uppdragsgivarna  
heltäckande service både när det  
gäller försäljning på kvd.se,  
kvdnorge.no och värdering av per-
sonbilar på bilpriser.se. Tjänsterna 
kompletterar varandra och stärker 
effektiviteten för hela företaget. 
 KVDs stora utbud av intressanta 
försäljningsobjekt och det etablerade 
varumärket attraherar en mycket stor 
kundkrets med omfattande köpkraft. 
 KVD har under 2014 kraftigt ökat 
förmedlingsuppdragen från privat-
personer, främst personbilar.
 De köpare som är med och lägger 
bud på nätauktionerna kommer från 
hela Sverige, från våra grannländer 
och stora delar av världen. Tydliga 
objektbeskrivningar och en satsning 
på att erbjuda en hög grad av köp-
trygghet har resulterat i över 480 000 
registrerade medlemmar. Det stora 
intresset från köparnas sida och KVDs 
rationella sätt att arbeta genererar ett 
högre realiserat värde för uppdrags-
givarna vid avyttring än alternativa 
försäljningskanaler. Under 2014 har 
KVD fortsatt tidigare års utveckling 
med allt fler uppdragsgivare och ökad 
omsättning som följd. Under året 
vidare utvecklades försäljningstjänsten 
för privatpersoner.

Finansiell ställning och resultat 
Soliditeten uppgick till 49 (45) procent 
per den 31 december 2014 och det egna 
kapitalet uppgick till 302 509 (276 138) 
TSEK. 
 Likvida medel uppgick till 8 803  
(5 372) TSEK per den 31 december och 
innebär en ökning med 3 431 TSEK 
jämfört med föregående år. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick 
till 39 336 (22 229) TSEK. Koncernen har 
amorterat lån med 36 000 TSEK och 
tagit upp nya lån om 10 773 TSEK.
 De immateriella tillgångarna uppgick 
den 31 december 2014 till 520 366  
(514 927) TSEK och består av goodwill 
samt balanserade utvecklingsutgifter 
avseende webbplattform och affärs-
system, reducerat med avskrivningar 
på detsamma. Intäkter och lönsamhet 
har under året förbättrats inom affärs-
områdena Företag Bil, Privatpersoner 
Bil och Maskin. Vi har däremot haft en 
sämre lönsamhet inom de under året 
avvecklade affärs områdena Obestånd 
och Överskott.
    

Förvaltningsberättelse
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FINANSIELL INFORMATION

Moderbolaget    
Årets resultat uppgick till 27 (-1 939)  
TSEK. Det egna kapitalet uppgick den  
31 december 2014 till 199 310 (199 283) 
TSEK. Soliditeten uppgick till 32 (32) pro-
cent och likvida medel till 271 (102) TSEK.
 Koncernens externa upplåning sker helt 
via moderbolaget, varför förklaringen till 
den minskade externa skuldsättningen i 
allt väsentligt är samma som för koncer-
nen. Bolagets andelar i koncernföretag 
har ökat till 612 104 (607 166) TSEK, vilket 
till sin helhet är hänförligt till aktie-
ägartillskott till det norska dotterbola-
get. Bolagets skuld avseende syntetiska 
personaloptioner har minskat till 15 883 
(19 472) TSEK och är till övervägande del 
hänförligt till lösen av optionsinnehavare 
vars anställning har upphört.

Medarbetare    
Vid utgången av 2014 uppgick antalet 
medarbetare till 170 (186), varav 49 (51) 
kvinnor. Medelantalet anställda uppgick 
till 176 (185).  

    
Styrelsearbete under året
Under året har styrelsen avhållit fem 
sammanträden varav fyra ordinarie.
 Styrelsens arbete styrs av den svenska 
aktiebolagslagen, bolagsordningen och 
den av styrelsen årligen fastställda 
arbetsordningen.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat 
efter räkenskapsårets utgång.

Utsikter inför 2015
KVD Kvarndammen kommer under 
2015 att fortsätta fokusera på en lönsam 
tillväxt genom framför allt ett ökat antal 
förmedlade fordon främts från privat-
personer samt etablering av ytterligare 
produktionsanläggningar i Sverige.   
Vidare ska fler uppdragsgivare erbjudas 
att sälja via så kallad Direktauktion, där 
uppdragsgivarna har möjlighet att sälja 
via auktionssajten kvd.se från den egna 
anläggningen. Därutöver kommer stort 
fokus att läggas på att öka antalet för-
medlingsuppdrag i Norge.
 Antalet värderade bilar på bilpriser.se 
förväntas öka i och med ett ökande utbud av 
tjänster, exempelvis mobila applikationer. 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel, disponeras enligt 
följande:  
 
Moderföretaget
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel
 
Balanserad vinst 199 232 283 kr
Årets resultat 27 650 kr

 199 259 933 kr 

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 1 381 825 kr
i ny räkning balanseras 197 878 108 kr

 199 259 933 kr

Styrelsens yttrande över föreslagen  
utdelning
Styrelsen har föreslagit att årsstämman 
2014 beslutar om vinstdisposition inne-
bärande att till aktieägarna utdelas  
27,6365 kr per aktie. Vinstutdelningen  
uppgår således till sammanlagt 1 381 825 kr. 

Styrelsen anser att den föreslagna 
vinstutdelningen är försvarlig med hän-
syn till de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet, likviditet och ställ-
ning i övrigt. Styrelsen har härvid beaktat 
bland annat bolagets och koncernens his-
toriska utveckling, budgeterad utveckling 
och konjunkturläget. Styrelsen har gjort 
en bedömning av bolagets och koncernens 
ställning samt bolagets och koncernens 
möjligheter att på kort och lång sikt infria 
sina åtaganden. Föreslagen utdelning 
utgör sammanlagt 0,7 procent av bolagets 
eget kapital och 0,5 procent av koncer-
nens egna kapital hänförligt till moder-
bolagets aktieägare.

Utöver vad som ovan anförts har styrel-
sen övervägt andra kända förhållanden 
som kan ha betydelse för bolagets och 
koncernens ekonomiska ställning. Ingen 
omständighet har därvid framkommit 
som gör att föreslagen vinstutdelning inte 
framstår som försvarlig. Avstämningsdag 
för utdelning föreslås bli den 24 mars 
2015 och utdelning beräknas vara aktie-
ägarna tillhanda den 27 mars 2015.

Beträffande moderföretagets och koncer-
nens resultat och ställning i övrigt hänvi-
sas till efterföljande finansiella rapporter 
samt noter. Alla belopp uttrycks i tusental 
svenska kronor där ej annat anges.

Intäkter, resultat och ställning – koncernen 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 315 413 296 558 287 356 275 736

Koncernens egna kapital 302 509 276 138 254 592 391 659

Balansomslutning 614 021 615 471 604 585 639 947

Resultat efter finansnetto 33 447 29 184 25 145 42 041

Räntekostnader m m -10 966 -15 292 -17 283 -11 415

Årets resultat 25 059 22 454 15 907 31 401

Soliditet 1) 49 % 45 % 42 % 61 %

Avkastning på total eget kapital 2) 7 % 7 % 7 % 8 %

Avkastning på eget kapital 3) 9 % 8 % 5 % 8 %

1) Eget kapital i procent av balansomslutningen 2)  Resultat efter finansnetto med återläggning av räntekostnader m m i procent av genomsnittlig balansomslutning 

3) Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 
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Resultaträkning
KONCERNEN
Belopp i tkr 2014 2013

Intäkter 5  315 512     298 222    

Övriga rörelseintäkter 6  491     7 060    

Förändring av pågående arbete för annans räkning -99    -1 664    

Aktiverat arbete för egen räkning  5 888     4 234    

Köpta tjänster -85 719    -77 961    

Övriga externa kostnader 7,8 -71 441    -66 531    

Personalkostnader 9 -117 007    -116 234    

Avskrivningar av materiella  och  
immateriella anläggningstillgångar 

10 -3 327    -2 429    

Övriga rörelsekostnader 6 -93    -690    

Rörelseresultat 11  44 205     44 007    

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 12  208     469    

Finansiella kostnader 13 -10 966    -15 292    

-10 758    -14 823    

Resultat efter finansiella poster  33 447     29 184    

Inkomstskatt 14 -8 388    -6 730    

Årets resultat  25 059         22 454

Hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare  25 059     22 454    

Innehav utan bestämmande inflytande — —

KONCERNEN
Belopp i tkr 2014 2013

Årets resultat enligt resultaträkningen  25 059     22 454    

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att återföras till resultatet

Erhållet koncernbidrag från systerföretag 1 893 —

Skatt på erhållet koncernbidrag -511 —

Summa poster som inte kommer att återföras till resultatet 1 382 —

Poster som kan komma att återföras till resultatet

Omräkningsdifferenser -70    -908    

Summa poster som kan komma att återföras till resultatet -70    -908    

Summa övrigt totalresultat 1 312    -908    

Summa årets totalresultat  26 371        21 546    

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare  26 371     21 546    

Innehav utan bestämmande inflytande — —

Rapport över totalresultat

Not
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Rapport över finansiell ställning
KONCERNEN
Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Licenser 15  422     — 

Balanserade utvecklingsutgifter 16  9 251     4 234    

Goodwill 17  510 693     510 693    

 520 366     514 927    

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 18  1 209     1 356    

Inventarier, verktyg och installationer 19  5 269     5 418    

 6 478     6 774    

Uppskjutna skattefordringar 28  6 167     5 035    

Summa anläggningstillgångar 533 011 526 736

Omsättningstillgångar
Varulager 21  4 885     4 810    

Kundfordringar 22  3 718     4 548    

Fordringar hos koncernföretag 1 893    —

Skattefordringar  1 725     2 812    

Övriga fordringar  27     145    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23  14 113     17 429    

Fordran redovisningsmedel 24  45 846     53 619    

Likvida medel 25  8 803     5 372    

Summa omsättningstillgångar  81 010     88 735    

SUMMA TILLGÅNGAR  614 021     615 471    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital (50 000 aktier, kvotvärde 1 kr)  50     50    

Övrigt tillskjutet kapital 26  210 008     210 008    

Omräkningsreserv -948    -878    

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  93 399     66 958    

Summa eget kapital hänförligt till

moderbolagets aktieägare  302 509     276 138    

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27  146 175     170 900    

Övriga finansiella skulder 8  326     318    

Skuld personaloptioner 4, 9  15 883     19 472    

Uppskjutna skatteskulder 28  7 388     3 585    

 169 772     194 275    

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27  37 559     36 786    

Övriga finasiella skulder 8  983     786    

Leverantörsskulder  19 292     15 213    

Skuld redovisningsmedel 24  45 846     53 619    

Övriga skulder  7 580     7 264    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29  30 480     31 390    

 141 740     145 058    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  614 021     615 471    

Not
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Rapport över förändringar 
i eget kapital
KONCERNEN
Belopp i tkr

 Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet  

kapital  
 Omräknings-

reserv 

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat 
Summa  

eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2013  50     210 008     30     44 504     254 592    

Totalresultat:
Årets resultat —  —  —  22 454     22 454    

Övrigt totalresultat:   

– omräkningsdifferens — — -908     — -908    
Summa övrigt totalresultat  — —    -908    —    -908    

Summa totalresultat  —  — -908     22 454     21 546    

Transaktioner med aktieägare:
Summa transaktioner med aktieägare  — —     —  —  —    

Utgående balans per 31 december 2013  50     210 008    -878     66 958     276 138    

Ingående balans per 1 januari 2014  50     210 008    -878     66 958     276 138    

Totalresultat:

Årets resultat  —  —  —  25 059     25 059    

Övrigt totalresultat:

Omräkningsdifferens -70    -70    

Erhållet koncernbidrag 1 893 1 893

Skatt på erhållet koncernbidrag -511 -511

Summa övrigt totalresultat  —  —    -70     1 382    1 312    

Summa totalresultat    — —   -70     26 441     26 371    

Transaktioner med aktieägare:

Summa transaktioner med aktieägare  —     —  —  —     —

Utgående balans per 31 december 2014  50     210 008    -948     93 399     302 509    

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Rapport över kassaflöden
KONCERNEN
Belopp i tkr Not 2014 2013

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 44 205 44 007

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar 2 229 1 848

Realisationsresultat anläggningstillgångar -60 -194

Erhållen ränta 471 724

Erlagd ränta -10 696 -9 695

Betald inkomstskatt -6 852 -11 423

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

29 297 25 267

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -76 1 699

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 4 004 -4 319

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 6 111 -418

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 336 22 229

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 310 -4 233

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -988 -3 009

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 207 3 379

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 091 -3 863

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 10 773 786

Amortering av lån -36 000 -28 077

In- och återbetalda optionspremier -3 589 709

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 816 -26 582

Årets kassaflöde 3 429 -8 216

Likvida medel vid årets början 5 372 14 104

Omräkningsdifferenser i likvida medel 2 -516

Likvida medel vid årets slut 25 8 803 5 372
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Resultaträkning
MODERBOLAGET
Belopp i tkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 5  5 582     5 129    

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 7, 8 -975    -501    

Personalkostnader 9 -4 594    -4 571    

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 10 -14    -52    

Övriga rörelsekostnader 6  — -4    

11 -5 583    -5 128    

Rörelseresultat -1     1    

Resultat från finansiella poster
Erhållna koncernbidrag  16 562     21 240    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12  1     2    

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -10 765    -14 872    

Räntekostn. och liknande resultatposter koncernbolag 13 -5 756    -8 310    

 42    -1 940    

Resultat efter finansiella poster  41    -1 939    

Resultat före skatt  41    -1 939    

Skatt på årets resultat 14 -14     — 

Årets resultat  27    -1 939    

MODERBOLAGET
Belopp i tkr 2014 2013

Årets resultat  27    -1 939    

Övrigt totalresultat  —  — 

Summa årets totalresultat  27    -1 939    

Rapport över totalresultat



 24 Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697
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Balansräkning
MODERBOLAGET
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 19  3     17    

 3     17    

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20  612 104     607 166    

 612 104     607 166    

Summa anläggningstillgångar  612 107     607 183    

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag  11 847     13 662    

Aktuella skattefordringar  101     105    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23  46     50    

 11 994     13 817    

Kassa och bank 25  271     102    

Summa omsättningstillgångar  12 265     13 919    

SUMMA TILLGÅNGAR  624 372     621 102    

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Aktiekapital  50     50    

 50     50    

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  199 233     201 172    

Årets resultat  27    -1 939    

 199 260     199 233    

Summa eget kapital  199 310     199 283    

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27  146 175     170 900    

Skulder till koncernföretag  223 609     191 401    

Skuld personaloptioner 4, 9  15 883     19 472    

 385 667     381 773    

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27  36 000     36 000    

Leverantörsskulder  124     90    

Skulder till koncernföretag  352     232    

Övriga skulder  365     377    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29  2 554     3 347    

 39 395     40 046    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  624 372     621 102    

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 30  587 575     587 575    

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
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Rapport över förändringar
i eget kapital

MODERBOLAGET
Belopp i tkr Aktiekapital 

 Balanserad 
vinst eller 

förlust 
 Årets 

resultat 
 Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2013  50     209 984    -8 812     201 222    

Disposition föregående års resultat -8 812     8 812    —

Årets resultat —  — -1 939    -1 939    

Övrigt totalresultat — — — —

Summa totalresultat — — -1 939    -1 939    

Summa transaktioner med aktieägare — — — —

Utgående balans per 31 december 2013  50     201 172    -1 939     199 283    

Ingående balans per 1 januari 2014  50     201 172    -1 939     199 283    

Disposition föregående års resultat -1 939     1 939    —

Årets resultat —  27     27    

Övrigt totalresultat — — — —

Summa totalresultat — -1 939     27     27    

Summa transaktioner med aktieägare — — — —

Utgående balans per 31 december 2014  50     199 233     27     199 310    

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Rapport över kassaflöden
MODERBOLAGET
Belopp i tkr Not 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 1

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar 14 52

Realisationsresultat anläggningstillgångar — 4

Erhållna koncernbidrag 21 240 12 161

Erhållen ränta 1 2

Erlagd ränta -10 494 -9 275

Betald inkomstskatt -10 —

Kassaflöde från den löpande verksamhet  
före förändringar av rörelsekapital

10 750 2 945

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -185 77

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 233 -52

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 798 2 970

Investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott till dotterbolag -4 938 —

Förvärv av materiella anläggningstillgångar — -165

Försäljning av materiella anläggningstillgångar — 322

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 938 157

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 33 898 23 639

Amortering av lån -36 000 -28 000

In- och återbetalda optionspremier -3 589 709

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 691 -3 652

Årets kassaflöde 169 -525

Likvida medel vid årets början 102 627

Likvida medel vid årets slut 25 271 102
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Not 1 Allmän information  

KVD Kvarndammen Gruppen AB med 
organisationsnummer 556826-5697 är 
ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Kungälv. Adressen till huvudkonto-
ret är Ellesbovägen 150, 442 90 Kungälv. 
Moderbolaget och dess dotterföretags 
(”koncernens”) verksamhet omfattar 
auktionsförsäljning på internet via 
marknadsplatsen kvd.se och kvdnorge.no 
samt värderingsverksamhet för privat-
personer, företag och myndigheter. KVD 
Kvarndammen Gruppen AB är moder-
bolag och upprättar koncernredovisning.
 Moderbolag i den största koncernen 
där KVD Kvarndammen Gruppen AB in-
går och där koncernredovisning upprät-
tas är Ratos AB, org nr 556008-3585, säte  
i Stockholm.

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för KVD Kvarn-
dammen Gruppen AB har upprättats  
i enlighet med de av EU godkända  
International Financial Reporting  
Standards (IFRS) samt tolkningar av  
IFRS Interpretations Committee (IFRIC). 
KVD Kvarndammen Gruppen har i  
enlighet med undantagsreglerna för  
icke noterade företag valt att inte till-
lämpa IAS 33 Resultat per aktie samt 
IFRS 8 Rörelsesegment.
 Vidare tillämpar koncernen Årsredo-
visningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner.
 I koncernredovisningen har värdering 
av poster skett till anskaffningsvärde, 
utom då det gäller vissa finansiella 
instrument värderade till verkligt värde. 
Nedan beskrivs de väsentliga redovis-
ningsprinciper som tillämpats.  

Nya och ändrade standarder och tolk
ningar som gäller för 2014
Nya och ändrade standarder och tolk-
ningar från IASB respektive IFRS har 
inte haft någon väsentlig påverkan på 
koncernens finansiella rapporter.

Nya och ändrade standarder och  
tolkningar som ännu ej trätt ikraft
IFRS 9 Finansiella instrument kommer 
att ersätta IAS 39 Finansiella instru-
ment: Redovisning och värdering. 
Standarden är utgiven i faser där den 
version som gavs ut i juli 2014 ersätter 
alla de tidigare versionerna. Tillämpning 

av IFRS 9 är obligatorisk från och med 
räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 
2018 eller senare. Standarden är ännu 
inte godkänd av EU. IFRS 9 innehåller 
nya krav för klassificering och värdering 
av finansiella instrument, för bortbok-
ning, nedskrivning och generella regler 
för säkringsredovisning. Den så kall-
lade makrohedging-delen har lyfts ut 
till ett eget projekt. Företagsledningen 
har ännu inte genomfört en detaljerad 
analys av effekterna vid tillämpning av 
IFRS 9. 

IFRS 15 Revenue from contracts with 
customers kommer att ersätta IAS 18 
Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. 
Tillämpning av IFRS 15 är obligato-
risk från och med räkenskapsår som 
påbörjas den 1 januari 2017 eller senare. 
Standarden är ännu inte godkänd av EU. 
IFRS 15 innebär en modell för intäkts-
redovisning för nästan alla inkomster 
som uppkommer genom avtal med 
kunder, med undantag för leasingavtal, 
finansiella instrument och försäkrings-
avtal. Grundprincipen för intäktsredo-
visning är att företag ska redovisa in-
täkter när samtliga risker och förmåner 
som är förknippade med varorna och 
eller tjänsterna övergår till kunderna i 
utbyte mot ersättning för dessa varor 
och eller tjänster. Företagsledningen 
har ännu inte genomfört en detaljerad 
analys av effekterna vid tillämpning av 
IFRS 15. 

Företagsledningens bedömning är att 
övriga nya och ändrade standarder och 
tolkningar inte kommer att få någon 
väsentlig effekt på koncernens finan-
siella rapporter den period de tillämpas 
för första gången.
   
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moder-
bolaget KVD Kvarndammen Gruppen AB 
och de företag över vilka moderbolaget 
direkt eller indirekt har bestämmande 
inflytande (dotterföretag). Bestämmande 
inflytande innebär en rätt att direkt eller 
indirekt utforma strategierna för ett 
företag i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. Vid bedömningen av om ett 
bestämmande inflytande föreligger, ska 
aktieägaravtal samt potentiella röstbe-
rättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras beaktas. 
 Bestämmande inflytande föreligger i 
normalfallet då moderbolaget direkt el-
ler indirekt innehar aktier som represen-
terar mer än 50 % av rösterna.
 

Dotterföretag tas med i koncern-
redovisningen från och med förvärvs-
tidpunkten och exkluderas ur koncern-
redovisningen från och med den tidpunkt 
då det bestämmande inflytandet upphör.
 Koncernens resultat och komponenter 
i övrigt totalresultat är hänförligt till  
moderbolagets ägare och till innehav 
utan bestämmande inflytande även 
om detta leder till ett negativt värde för 
innehav utan bestämmande inflytande.
 Redovisningsprinciperna för dotter-
företag har vid behov justerats för 
att överensstämma med koncernens 
redovisningsprinciper. Alla koncern-
interna transaktioner, mellanhavanden 
samt orealiserade vinster och förluster 
hänförliga till koncerninterna transak-
tioner har eliminerats vid upprättandet 
av koncernredovisningen.
      
Rörelseförvärv
Förvärv av dotterföretag redovisas 
enligt förvärvsmetoden. Anskaffnings-
värdet för ett förvärv utgörs av vid 
transaktionsdagen verkliga värden för 
erlagda tillgångar, uppkomna eller över-
tagna skulder samt för de egetkapital-
instrument som förvärvaren emitterat i 
utbyte mot det bestämmande inflytande 
över den förvärvade enheten. Förvärvs-
relaterade kostnader kostnadsförs när 
de uppkommer. Förvärvade identifier-
bara tillgångar och skulder värderas till 
verkligt värde på förvärvsdagen.
 Om anskaffningsvärdet för de för-
värvade andelarna överstiger summan  
av verkliga värden på förvärvade  
identifierbara tillgångar och skulder  
redovisas skillnaden som goodwill.  
 Om anskaffningskostnaden understi-
ger verkligt värde beräknat enligt ovan, 
redovisas mellanskillnaden direkt  
i resultaträkningen.
 Minoritetsintressen redovisas med 
angivande av minoritetsdelägarnas 
proportionella andel av redovisat verk-
ligt värde på tillgångar och skulder. Vid 
förvärv av minoritetsandelar redovisas 
eventuell skillnad mellan anskaffnings-
värdet för de förvärvade andelarna och 
verkliga värden på förvärvade identi-
fierbara tillgångar och skulder direkt 
mot eget kapital. 

Intäkter    
Intäkter redovisas till det verkliga värdet 
av den ersättning som erhållits eller kom-
mer att erhållas, med avdrag för mervär-
deskatt, rabatter och liknande avdrag.  
     

Tilläggsupplysningar och noter
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Försäljning av tjänster 
Koncernens försäljning består i huvud-
sak av provisionsintäkter och slagintäk-
ter (inropsavgift) från auktioner samt 
intäkter från värderingsverksamhet. 
 Intäkter för utförda tjänster redovi-
sas i den period under vilken tjänsten 
utförts. Provisionsintäkter redovisas när 
auktionen är avslutad och redovisning 
gjorts till uppdragsgivaren. Slagintäkter 
(inropsavgift) redovisas när auktionen 
är avslutad och objektet är utlämnat 
till kund. Intäkterna avseende utförda 
transport- och rekonditioneringstjänster 
intäktsförs i samband med att auktionen 
är avslutad och redovisning gjorts till 
uppdragsgivaren om det är en tjänst till 
säljaren och i samband med att auktio-
nen är avslutad och objektet är utlämnat 
om det är en tjänst till köparen.
 Inkomster från värderingsverksam-
heten intäktsförs över abonnemangets 
avtalade löptid (normalt årsvis) eller  
i samband med att värderingen  
har genomförts.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas fördelat över 
löptiden med tillämpning av effektivrän-
temetoden. Effektivräntan är den ränta 
som gör att nuvärdet av alla framtida 
in- och utbetalningar under räntebind-
ningstiden blir lika med det redovisade 
värdet av fordran.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal 
enligt vilket de ekonomiska risker och 
fördelar som förknippas med ägandet 
av ett objekt i allt väsentlig överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Övriga 
leasingavtal klassificeras som operatio-
nella leasingavtal. Koncernen har både 
operationella och finansiella leasingavtal.
 Leasingavgifter vid operationella lea-
singavtal kostnadförs linjärt over leasing-
perioden, såvida inte ett annat systema-
tiskt sätt bättre återspeglar användarens 
ekonomiska nytta över tiden.
 Vid finansiell leasing redovisas objektet 
som en anläggningstillgång i koncernens 
rapport över finansiell ställning. Motsva-
rande förpliktelse att i framtiden betala 
leasingavgifter redovisas som skuld.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta om-
räknas i respektive enhet till enhetens 
funktionella valuta enligt de valuta-
kurser som gäller på transaktionsdagen. 
Vid varje balansdag räknas monetära 
poster i utländsk valuta om till balans-
dagens kurs. Icke-monetära poster, som 
värderas till verkligt värde i en utländska 
valuta, räknas om till balansdagens kurs. 
Icke-monetära poster, som värderas 

till historisk anskaffningsvärde i en 
utländsk valuta, räknas inte om.
 Valutakursdifferenser redovisas i 
resultaträkningen för den period i vilka 
de uppstår.
 Funktionell valuta är valutan i de pri-
mära ekonomiska miljöer där de i kon-
cernen ingående bolagen bedriver sin 
verksamhet. Moderbolagets  funktionella 
valuta är svenska kronor. Koncernens 
rapporteringsvaluta är svenska kronor.

Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförbara 
till inköp, uppförande eller produktion 
av en tillgång som med nödvändighet tar 
betydande tid i anspråk att färdigställa 
för avsedd användning eller försäljning, 
inräknas i tillgångens anskaffnings-
värde tills den tidpunkt då tillgången är 
färdigställd för dess avsedda använd-
ning eller försäljning. Ränteintäkter 
från tillfällig placering av upplånade 
medel för ovan beskriven tillgång dras av 
från de låneutgifter som får inräknas i 
tillgångens anskaffningsvärde.
 Övriga låneutgifter redovisas i resulta-
tet i den period de uppkommer.  
      
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av 
löner, bonus, betald semester, betald 
sjukfrånvaro m m samt pensioner redo-
visas i takt med intjänandet. Beträffande 
pensioner och andra ersättningar efter 
avslutad anställning klassificeras dessa 
som avgiftsbestämda eller förmånsbe-
stämda pensionsplaner. Koncernen har 
endast avgiftsbestämda pensionsplaner.  
      
Avgiftsbestämda planer  
För avgiftsbestämda planer betalar 
företaget fastställda avgifter till en 
separat oberoende juridisk enhet och har 
ingen förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Koncernens resultat belastas 
för kostnader i takt med att förmånerna 
intjänas vilket normalt sammanfaller 
med tidpunkten för när premier erläggs.

Incitamentsprogram 
Koncernens personaloptioner (syntetiska 
optionsprogram, syntetiska aktier) har 
en marknadsmässig premie redovisas 
och värderas i enlighet med IAS 39.  
Finansiella instrument: Redovisning  
och värdering. För redovisningsprincip, 
se ”Derivatinstrument” nedan. 

Skatter    
Skattekostnaden utgörs av summan av 
aktuell skatt och uppskjuten skatt.  
    
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skatte-
pliktiga resultatet för perioden. Skatte-

pliktigt resultat skiljer sig från det 
redovisade resultat i resultaträkningen 
då det har justerats för ej skattepliktiga 
intäkter och ej avdragsgilla kostnader 
samt för intäkter och kostnader som är 
skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Koncernens aktuella skatte-
skuld beräknas enligt de skattesatser 
som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära 
skillnader mellan det redovisade värdet 
på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga 
värdet som används vid beräkning av 
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt 
redovisas enligt den s k balansräknings-
metoden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för i princip alla skattepliktiga 
temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för 
alla avdragsgilla temporära skillnader 
i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattepliktiga överskott. Uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar redo-
visas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill eller om den 
uppstår till följd av en transaktion som 
utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld (som inte är ett rörel-
seförvärv) och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovi-
sat eller skattemässigt resultat.
 Uppskjuten skatteskuld redovisas 
för skattepliktiga temporära skillnader 
hänförliga till investeringar i dotterfö-
retag, utom i de fall koncernen kan styra 
tidpunkten för återföring av de tempo-
rära skillnaderna och det är sannolikt att 
en sådan återföring inte kommer att ske 
inom överskådlig framtid. De uppskjutna 
skattefordringar som är hänförliga till av-
dragsgilla temporära skillnader avseende 
sådana investeringar ska bara redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att belop-
pen kan utnyttjas mot framtida skatte-
pliktiga överskott och det är troligt att ett 
sådant utnyttjande kommer att ske inom 
överskådlig framtid.
 Det redovisade värdet på uppskjutna 
skattefordringar prövas vid varje bok-
slutstillfälle och reduceras till den del det 
inte längre är sannolikt att tillräckliga 
skattepliktiga överskott kommer att fin-
nas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller 
delvis, mot den uppskjutna skattefordran.
 Uppskjuten skatt beräknas enligt de 
skattesatser som förväntas gälla för den 
period då tillgången återvinns eller skul-
den regleras, baserat på de skattesatser 
(och skattelagar) som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen.
 Uppskjutna skattefordringar och  
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skatteskulder kvittas då de hänför sig  
till inkomstskatt som debiteras av 
samma myndighet och då koncernen  
har för avsikt att reglera skatten med  
ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redo visas 
som en kostnad eller intäkt i resultaträk-
ningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats i övrigt 
totalresultat eller direkt mot eget kapital. 
 I sådana fall ska även skatten redovi-
sas i övrigt totalresultat eller direkt mot 
eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten 
skatt som uppkommer vid redovisning 
av rörelseförvärv, ska skatteeffekten 
redovisas i förvärvskalkylen.  
    
Koncernbidrag
Koncernbidrag som företaget erhåller 
från systerföretag redovisas i Övrigt 
totalresultat.  Koncernbidrag som företa-
get lämnar till systerföretag redovisas i 
Övrigt totalresultat.

Immateriella tillgångar
Licenser
Licenser tas upp till anskaffningsvärdet 
efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar.

Balanserade utvecklingsutgifter 
Balanserade utvecklingsutgifter tas upp 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar.  

Utvecklingsutgifter redovisas endast 
som tillgång om en identifierbar tillgång 
har skapats, det är sannolikt att till-
gången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar och utgifterna för 
att utveckla tillgången kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Om det inte är 
möjligt att redovisa någon internt upp-
arbetad immateriell tillgång redovisas 
utgifter för utveckling som en kostnad i 
den period de uppkommer. 

Goodwill
Goodwill som uppkommer vid upprät-
tande av koncernredovisning utgör 
skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och koncernens andel av det verkliga 
värdet på ett förvärvat dotterföretags 
identifierbara tillgångar och skulder på 
förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten 
redovisas goodwill till anskaffningsvärde 
och efter det första redovisningstillfället 
värderas den till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar.
 Vid prövning av eventuellt nedskriv-
ningsbehov fördelas goodwill på de kas-
sagenererande enheter som förväntas 
dra nytta av synergierna som uppkom-
mer vid förvärvet. Goodwill skall prövas 

årligen avseende eventuellt nedskriv-
ningsbehov, eller oftare när det finns en 
indikation på att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. 
 Om återvinningsvärdet för en kassa-
genererande enhet fastställs till ett lägre 
värde än det redovisade värdet, fördelas 
nedskrivningsbeloppet, först minskas 
det redovisade värdet för goodwill som 
hänförts till den kassagenererande en-
heten och sedan minskas redovisat värde 
för goodwill som hänförts till övriga till -
gångar i en enhet. En redovisad ned-
skrivning av goodwill kan inte återföras  
i en senare period.
 Vid försäljning av ett dotterföretag 
eller intresseföretag tas kvarvarande 
redovisat värde på goodwill med i beräk-
ningen av realisationsresultatet.

Avskrivning
Avskrivningar på immateriella anlägg-
ningstillgångar med bestämbar nyttjan-
deperiod kostnadsförs så att tillgångens 
värde minskat med bedömt restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt 
över dess bedömda nyttjandeperiod som 
uppskattas till:

Licenser 3–4 år

Balanserade utvecklingsutgifter 2–5 år

Bedömda nyttjandeperioder, restvärden 
och avskrivningsmetoder omprövas 
minst i slutet av varje räkenskapsperiod, 
effekten av eventuella ändringar i be-
dömningar redovisas framåtriktat.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas upp 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar.
 Anskaffningsvärdet består av inköps-
priset, utgifter som är direkt hänförbara 
till tillgången för att bringa den på plats 
och i skick att användas samt uppskat-
tade utgifter för nedmontering och bort-
forsling av tillgången och återställande 
av plats där den finns. Tillkommande 
utgifter inkluderas endast i tillgången  
eller redovisas som en separat tillgång, 
när det är sannolikt att framtida ekono-
miska förmåner som kan hänföras till 
posten kommer koncernen till godo och 
att anskaffningsvärdet för densamma 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 Alla övriga kostnader för reparationer 
och underhåll samt tillkommande utgif-
ter redovisas i resultaträkningen i den 
period då de uppkommer.
 Avskrivningar på materiella anlägg-
ningstillgångar kostnadsförs så att 
tillgångens värde minskat med bedömt 
restvärde vid nyttjandeperiodens slut, 
skrivs av linjärt över dess bedömda nytt-
jandeperiod som uppskattas till:  

Byggnader 20 år

Markanläggningar 20 år

Förbättringar på annans fastighet 10 år

Inventarier, verktyg och installationer 5–10 år 
  
Bedömda nyttjandeperioder, restvärden 
och avskrivningsmetoder omprövas 
minst i slutet av varje räkenskapsperiod, 
effekten av eventuella ändringar i be-
dömningar redovisas framåtriktat.
 Det redovisade värdet för en mate-
riell anläggningstillgång tas bort från 
rapporten över finansiell ställning vid 
utrangering eller avyttring, eller när 
inga framtida ekonomiska fördelar vän-
tas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Den vinst eller 
förlust som uppstår vid utrangering eller 
avyttring av tillgången, utgörs av skillna-
den mellan eventuella nettointäkten vid 
avyttringen och dess redovisade värde, 
redovisas i resultatet i den period när 
tillgången tas bort från rapporten över 
finansiell ställning.

Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar koncer-
nen de redovisade värdena för materiella  
tillgångar för att fastställa om det finns 
någon indikation på att dessa tillgångar 
har minskat i värde. Om så är fallet, 
beräknas tillgångens återvinningsvärde 
för att kunna fastställa värdet av eventu-
ell nedskrivning. Där det inte är möjligt 
att beräkna återvinningsvärdet för en 
enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenere-
rande enhet till vilken tillgången hör.
 Återvinningsvärdet är det högre vär-
det av det verkliga värdet minus försälj-
ningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskon-
teras uppskattat framtida kassaflöde till 
nuvärde med en diskonteringsränta före 
skatt som återspeglar aktuell marknads-
bedömning av pengars tidsvärde och de 
risker som förknippas med tillgången.
 Om återvinningsvärdet för en tillgång 
(eller kassagenererande enhet) fastställs 
till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, skrivs det redovisade värdet på 
tillgången (eller den kassagenererande 
enheten) ned till återvinningsvärdet.  
 En nedskrivning ska omedelbart kost-
nadföras i resultaträkningen.
 Då en nedskrivning sedan återförs, 
ökar tillgångens (den kassagenererande 
enhetens) redovisade värde till det om-
värderade återvinningsvärdet, men det 
förhöjda redovisade värdet får inte över-
skrida det redovisade värde som skulle 
fastställts om ingen nedskrivning gjorts 
av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En åter föring 
av en nedskrivning redovisas direkt  
i resultaträkningen.  
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Finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld 
redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång eller en del 
av en finansiell tillgång bokas bort från 
balansräkningen när rättigheterna i av-
talet realiseras, förfaller eller när bolaget 
förlorar kontrollen över den. En finansiell 
skuld eller en del av en finansiell skuld 
bokas bort från balansräkningen när för-
pliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat 
sätt utsläcks.
 Vid varje balansdag utvärderar bolaget 
om det finns objektiva indikationer om 
att en finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar är i behov av ned-
skrivning på grund av inträffade hän-
delser. Exempel på sådana händelser är 
väsentligt försämrad finansiell ställning 
för motparten eller utebliven betalning  
av förfallna belopp.
 Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder som vid den efterföljande redo-
visningen inte värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen, redovisas vid den 
initiala redovisningen till verkligt värde 
med tillägg respektive avdrag för transak-
tionskostnader. Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder som vid den efterföl-
jande redovisningen värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen, redovisas 
vid den initiala redovisningen till verkligt 
värde. Vid den efterföljande redovis-
ningen värderas finansiella instrument 
till upplupet anskaffningsvärde eller till 
verkligt värde beroende på den initiala 
kategoriseringen enligt IAS 39.
 Vid den initiala redovisningen kategori-
seras en finansiell tillgång eller en finan-
siell skuld i en av följande kategorier:  

Finansiella tillgångar
–  Verkligt värde via resultaträkningen
–  Lånefordringar och kundfordringar
–  Investeringar som hålles till förfall
–  Finansiella tillgångar som kan säljas 

  
Finansiella skulder
–  Verkligt värde via resultaträkningen
–  Övriga finansiella skulder värderade  

till upplupet anskaffningsvärde
  
Finansiella instrumentens verkliga värde
De finansiella tillgångarnas och finan-
siella skuldernas verkliga värden bestäms 
enligt följande:
 Det verkliga värdet för finansiella 
tillgångar och skulder med standardvill-
kor som handlas på en aktiv marknad 
bestäms med hänvisning till noterat 
marknadspris. 
 Det verkliga värdet på andra finansiella 
tillgångar och skulder bestäms enligt 
allmänt accepterade värderingsmodeller 
som baseras på information hämtad från 

observerbara aktuella marknadstransak-
tioner.
 För samtliga finansiella tillgångar och 
skulder bedöms det redovisade värdet 
vara en god approximation av dess verk-
liga värde, om inte annat särskilt anges i 
efterföljande noter.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses 
det belopp till vilket tillgången eller 
skulden initialt redovisades med avdrag 
för amorteringar, tillägg eller avdrag för 
ackumulerad periodisering enligt effek-
tivräntemetoden av den initiala skillna-
den mellan erhållet/betalat belopp och 
belopp att betala/erhålla på förfallodagen 
samt med avdrag för nedskrivningar.
 Effektivräntan är den ränta som vid en 
diskontering av samtliga framtida förvän-
tade kassaflöden över den förväntade löp-
tiden resulterar i det initialt redovisade 
värdet för den finansiella tillgången eller 
den finansiella skulden.
      
Kvittning av finansiella tillgångar  
och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder kvit-
tas och redovisas med ett nettobelopp i 
balans räkningen när det finns en legal 
rätt att kvitta och när avsikt finns att  
reglera posterna med ett nettobelopp  
eller att samtidigt realisera tillgången  
och reglera skulden.   
  
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och 
banktillgodohavanden samt andra kort-
fristiga likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till kontanter samt är föremål 
för en obetydlig risk för värdeförändring-
ar. För att klassificeras som likvida medel 
får löptiden inte överskrida tre månader 
från tidpunkten för förvärvet. 
 Kassamedel och banktillgodohavanden 
kategoriseras som ”Lånefordringar och 
kundfordringar” vilket innebär värdering 
till upplupet anskaffningsvärde. På grund 
av att bankmedel är betalningsbara på 
anfordran motsvaras upplupet anskaff-
ningsvärde av nominellt belopp.  
     
Kundfordringar   
Kundfordringar kategoriseras som  
”Lånefordringar och kundfordringar” 
vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Kundfordringarnas 
förväntade löptid är dock kort, varför  
redovisning sker till nominellt belopp 
utan diskontering. Avdrag görs för ford-
ringar som bedömts som osäkra. Ned-
skrivningar av kundfordringar redovisas  
i rörelsens kostnader.   
   

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som 
”Övriga finansiella skulder” vilket innebär 
värdering till upplupet anskaffningsvär-
de. Leverantörsskuldernas förväntade löp-
tid är dock kort, varför skulden redovisas 
till nominellt belopp utan diskontering.

Skulder till kreditinstitut 
och andra låneskulder
Räntebärande banklån, checkräknings-
krediter och andra lån kategoriseras som 
”Övriga finansiella skulder” och värderas 
till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden. Eventuella skill-
nader mellan erhållet lånebelopp (netto 
efter transaktionskostnader) och återbe-
talning eller amortering av lån redovisas 
över lånens löptid enligt koncernens 
redovisningsprincip för lånekostnader 
(se ovan).    
    
Derivatinstrument 
Koncernen innehar derivat i form av 
personaloptioner (syntetiska optionspro-
gram). Dessa kategoriseras som ”Verkligt 
värde via resultaträkningen” i underkate-
gorin ”Innehas för handel”. 

Syntetiska optioner
Skulden omvärderas löpande till verkligt 
värde genom tillämpning av en options-
värderingsmodell, med beaktande av gäl-
lande villkor. Värdeförändringar under 
optionens löptid redovisas som en finan-
siell post, liksom andra intäkter och kost-
nader avseende finansiella tillgångar och 
skulder. Om en syntetisk option utnyttjas 
av innehavaren regleras den finansiella 
skulden, som tidigare omvärderats till 
verkligt värde. Eventuellt realiserat resul-
tat redovisas i resultatet som en finansiell 
post. Om de syntetiska optionerna förfal-
ler värdelösa, intäktsförs den redovisade 
skulden. Erhållen premie redovisas som 
finansiell skuld. Det har initialt inte inne-
burit någon kostnad då en värdering av 
optionerna till verkligt värde genom en 
optionsvärderingsmodell motsvarar den 
premie företaget har erhållit.

Syntetiska aktier
Syntetiska aktier kategoriseras som 
”Skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen” i underkatego-
rin ”Verkligt värde optionen”. Skulden 
omvärderas löpande till verkligt värde 
och redovisas till ett värde som motsva-
rar värdet på den underliggande aktien, 
KVD Kvarndammen AB. Värdeföränd-
ringar redovisas som en finansiell post 
i resultaträkningen. Det har initialt inte 
inneburit någon kostnad för företaget då 
den underliggande aktiens verkliga värde 
motsvaras av den ersättning som företa-
get har erhållit.
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Varulager 
Handelsvaror   
Varulager värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värde. Anskaffningsvärdet beräknas 
genom tillämpning av först in, först ut-
metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde 
är det uppskattade försäljningspriset 
efter avdrag för uppskattade kostnader 
för färdigställande och uppskattade kost-
nader som är nödvändiga för att åstad-
komma en försäljning.   
     
Pågående arbete för annans räkning
Pågående arbete för annans räkning 
avser upparbetade ej fakturerade tjänste-
uppdrag. Det består av nedlagda utgifter 
för objekt som kommit in till försäljning 
men som ännu inte har påbörjat auk-
tionsfasen. I balansräkningen värderas 
dessa till direkt nedlagda utgifter med 
tillägg för andelen indirekta utgifter samt 
med avdrag för fakturerade dellikvider. 
De direkta utgifterna består främst av 
transport- och rekonditioneringsutgifter. 
  
Avsättningar  
Avsättningar redovisas när koncernen 
har en befintlig förpliktelse (legal eller 
informell) som en följd av en inträffad 
händelse, det är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras. 
 Det belopp som avsätts utgör den bästa 
uppskattningen av det belopp som krävs 
för att reglera den befintliga förpliktelsen 
på balansdagen, med hänsyn tagen till 
risker och osäkerheter förknippade med 
förpliktelsen. När en avsättning beräknas 
genom att uppskatta de utbetalningar som 
förväntas krävas för att reglera förpliktel-
sen, ska det redovisade värdet motsvara 
nuvärdet av dessa utbetalningar.
 Där en del av eller hela det belopp 
som krävs för att reglera en avsättning 
förväntas bli ersatt av en tredje part, ska 
gottgörelsen särredovisas som en tillgång 
i rapport över finansiell ställning när det 
är så gott som säkert att den kommer att 
erhållas om företaget reglerar förpliktel-
sen och beloppet kan beräknas tillförlitligt. 
  
Redovisningsprinciper 
för moderbolaget
Moderbolaget tillämpar Årsredovis-
ningslagen och Rådet för finansiell  
rapporterings rekommendation RFR 2  
Redovisning för juridiska personer. Till-
lämpning av RFR 2 innebär att moder-
företaget så långt som möjligt tillämpar 
alla av EU godkända IFRS inom ramen 
för Årsredovisningslagen och Tryggan-
delagen samt beaktat sambandet mellan 
redovisning och beskattning. 
 Skillnaderna mellan moderbolagets 

och koncernens redovisningsprinciper 
framgår nedan:  

Klassificering och uppställningsformer
KVD Kvarndammen Gruppen ABs resultat- 
och balansräkning är uppställda enligt 
årsredovisningslagens scheman. Skillna-
den mot IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter som tillämpas vid utformningen 
av koncernens finansiella rapporter är 
främst redovisning av finansiella intäkter 
och kostnader, anläggningstillgångar, eget 
kapital samt förekomsten av avsättningar 
som egen rubrik.
   
Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas till 
anskaffningsvärde i moderbolagets 
finansiella rapporter. Förvärvsrelaterade 
kostnader för dotterbolag, som kostnads-
förs i koncernredovisningen, ingår som 
en del i anskaffningsvärdet för andelar i 
dotterbolag.     
    
Koncernbidrag
Ett koncernbidrag som moderföretaget 
erhåller från ett dotterföretag redovisas 
enligt samma principer som sedvanliga 
utdelningar från dotterföretag, vilket 
innebär att koncernbidraget redovisas 
som en finansiell intäkt.   
   
Skatter 
I moderbolaget redovisas obeskattade re-
server inklusive uppskjuten skatteskuld. 
I koncernredovisningen delas däremot 
obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.  
 
Finansiell leasing
Finansiella leasingavtal redovisas i mo-
derbolagets analogt med operationella 
leasingavtal, vilket innebär att de inte 
redovisas som en tillgång i moderbolagets 
balansräkning, utan kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden, såvida inte ett  
annat systematiskt sätt bättre återspeglar 
den ekonomiska nyttan över tiden.

Finansiella instrument 
Moderbolaget tillämpar inte IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering. I moderföretaget tillämpas en 
metod med utgångspunkt i anskaffnings-
värde enligt Årsredovisningslagen.

Nya och ändrade standarder och  
tolkningar som gäller för 2014
De ändringar i RFR 2 Redovisning för  
juridiska personer som har trätt ikraft 
och gäller för räkenskapsåret 2014 samt 
de ändringar som träder ikraft fr.o.m.  
1 januari 2015 har inte haft/kommer inte 
att få någon väsentlig påverkan på mo-
derbolagets finansiella rapporter. 

Not 3  Viktiga uppskattningar och   
bedömningar 

Vid upprättande av årsredovisning enligt 
IFRS och god redovisningssed har koncer-
nen gjort uppskattningar och antaganden 
om framtiden, vilka påverkar redovisade 
värden på tillgångar och skulder. Dessa 
uppskattningar och bedömningar baseras 
på historisk erfarenhet och andra fak-
torer som anses rimliga under rådande 
förhållanden. I de fall då det ej är möjligt 
att fastställa det redovisade värdet på till-
gångar och skulder genom information 
från andra källor ligger sådana uppskatt-
ningar till grund för värderingen. Det 
antagande och uppskattning som bedöms 
ha störst inverkan på koncernens ställ-
ning och resultat redovisas nedan.  
      
Prövning av nedskrivningsbehov  
av goodwill
Koncernens redovisade värde för goodwill 
uppgår till 510 693 (510 693). Goodwill  
prövas årligen för nedskrivning. Pröv-
ningen kräver en uppskattning av 
parametrar som påverkar det framtida 
kassaflödet samt fastställande av dis-
konteringsfaktor. I not 13 återfinns en 
beskrivning av gjorda väsentliga antagan-
den vid prövning av nedskrivningsbehov 
för goodwill.

Not 4  Finansiell riskhantering och  
finansiella instrument 

Koncernen är genom sin verksamhet 
exponerat för olika typer av finansiella 
risker såsom marknads-, likviditets- och 
kreditrisker. Marknadsriskerna består i 
huvudsak av ränterisk. Det är bolagets 
styrelse som är ytterst ansvarig för  
exponering, hantering och uppföljning av 
koncernens finansiella risker. De ramar 
som gäller för exponering, hantering och 
uppföljning av de finansiella riskerna 
fastställs av styrelsen i en finanspolicy 
som revideras årligen. Styrelsen har i 
finanspolicyn delegerat ansvaret för den 
dagliga riskhanteringen till företagets 
CFO. Styrelsen har möjlighet att besluta 
om tillfälliga avsteg från den fastställda 
finanspolicyn.     
    
Marknadsrisker
Valutarisker
Koncernen bedriver sin verksamhet i  
Sverige och Norge. I stort sett all försälj-
ning och alla kostnader är i lokal valuta 
på respektive marknad därav finns i 
dagsläget ingen materiell valutarisk.  

Ränterisker
Med ränterisk avses risken att verkligt 
värde eller framtida kassaflöden fluktu-
erar till följd av ändrade marknadsräntor. 
Koncernen är huvudsakligen exponerad 
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för ränterisk genom dess lånefinansie-
ring. 75% av lånen är räntesäkrade på  
3 månader via derivat, men hänsyn tagen 
till förväntad amorteringsplan under 
perioden. 

Känslighetsanalys för marknadsrisker 
Från och med mars 2013 räntesäkrar kon-
cernen 75% av upplåningen. Om räntan 
stiger med en procentenhet blir effekten 
på finansnettot 2015, baserat på skulden 
vid årsskiftet, totalt 0,4 (0,5) Mkr. Känslig-
hetsanalysen grundar sig på att alla andra 
faktorer förblir oförändrade.   

Likviditets- och finansieringsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att 
koncernen får problem med att möta 
dess åtagande relaterade till koncernens 
finansiella skulder. Med finansierings-
risk avses risken att koncernen inte kan 
uppbringa tillräcklig finansiering till en 
rimlig kostnad. För att reducera likvidi-

tetsrisken och finansieringsrisken ska 
koncernen enligt finanspolicyn vid varje 
givet tillfälle ha säkerställt betalnings-
beredskap genom att en tillräcklig andel 
av den kortsiktiga beräknade kapitalåt-
gången finns tillgänglig som kassa eller 
revolverfacilitet. Löptidsfördelning av 
kontraktsenliga betalningsåtaganden 
relaterade till koncernens och moderbo-
lagets finansiella skulder presenteras i 
tabellerna nedan. Under hela år 2014 och 
vid årets utgång var samtliga avtalade 
lånevillkor (s.k. covenants) uppfyllda, 
dessa beskrivs på sidan 34.
 Beloppen i dessa tabeller är inte 
diskonterade värden och de innehåller i 
förekommande fall även räntebetalning-
ar vilket innebär att dessa belopp inte 
är möjliga att stämma av mot de belopp 
som redovisas i balansräkningarna. 
 Räntebetalningar är fastställda utifrån 
de förutsättningar som gäller på balans-
dagen samt för en prognos som sträcker 

sig 5 år framåt. Belopp i utländsk valuta 
är omräknade till svenska kronor till 
balansdagens valutakurser.
 Koncernens låneavtal innehåller inte 
några särskilda villkor som kan medföra 
att betalningstidpunkten blir väsentligen 
tidigare än vad som framgår av tabellerna.
Beloppen i dessa tabeller är inte diskon-
terade värden och de innehåller i före-
kommande fall även räntebetalningar 
vilket innebär att dessa belopp inte är 
möjliga att stämma av mot de belopp 
som redovisas i balansräkningarna. 
 Räntebetalningar är fastställda utifrån 
de förutsättningar som gäller på balans-
dagen samt för en prognos som sträcker 
sig 5 år framåt. Belopp i utländsk valuta 
är omräknade till svenska kronor till 
balansdagens valutakurser.
 Koncernens låneavtal innehåller inte 
några särskilda villkor som kan medföra 
att betalningstidpunkten blir väsentligen 
tidigare än vad som framgår av tabellerna.

Inom
3 mån

3-12
mån 1-5 år Över 5 år Summa

Koncernen 2014-12-31 
Skulder till kreditinstitut  3 705    40 612 160 184 —  204 501    

Leverantörsskulder  19 292    — — —  19 292    

Syntetiska optioner/syntetiska aktier — —  15 883    —  15 883    

Summa  22 997    40 612     176 067    — 239 676    

Moderbolaget 2014-12-31
Skulder till kreditinstitut 3 705    39 053 160 184 —  202 942

Övriga långfristiga skulder — — — 223 609    223 609    

Leverantörsskulder 124 — — —  124    

Syntetiska optioner/syntetiska aktier — —  15 883    —  15 883    

Summa 3 829     39 053     176 067     223 609     442 558    

Koncernen 2013-12-31
Skulder till kreditinstitut — 38 405 178 420 —  216 824    

Leverantörsskulder  15 213    — — —  15 213    

Syntetiska optioner/syntetiska aktier — —  17 667     1 805     19 472    

Summa  15 213     38 405     196 087     1 805     251 509    

Moderbolaget 2013-12-31
Skulder till kreditinstitut 0 37 584 178 420 —  216 004    

Övriga långfristiga skulder — — —  191 401     191 401    

Leverantörsskulder 90 — — —  90    

Syntetiska optioner/syntetiska aktier — —  17 667     1 805     19 472    

Summa  90     37 584     196 087     193 206     426 967    
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Kredit och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att mot-
parten i en transaktion orsakar koncer-
nen en förlust genom att inte fullfölja 
sina avtalsenliga förpliktelser. 
 Koncernens exponering för kreditrisk 
är huvudsakligen hänförlig till kund-
fordringar. För att begränsa koncernens 
kreditrisk görs en kreditbedömning av 
varje ny kund. Befintliga kunders finan-
siella situation följs också löpande upp 
för att på ett tidigt stadium identifiera 
varningssignaler. 
 Kreditrisk uppkommer också när bola-
gets överskottslikviditet placeras i olika 
typer av finansiella instrument. Över-
skottslikviditet placeras på räntebärande 
bankkonton. 
 Kundfordringarna är spridda på ett 
stort antal kunder och ingen kund står 
för en väsentlig del av de totala kund-
fordringarna. Kundfordringarna är inte 
heller koncentrerade till ett specifikt 

geografiskt område. Koncernen bedömer 
därmed att koncentrationsriskerna är 
begränsade.
 Koncernens och moderföretagets maxi-
mala exponering för kreditrisk bedöms 
motsvaras av bokförda värden på samt-
liga finansiella tillgångar och framgår av 
tabellen nedan.   

Kategorisering av finansiella  
instrument
Bokfört värde för finansiella tillgångar 
och finansiella skulder fördelat per 
värderingskategori i enlighet med IAS 39 
framgår av tabellen nedan.

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Kundfordringar  3 718     4 548    — —

Övriga fordringar  3 645     2 957     101     105    

Upplupna intäkter såsom provisioner  7 027     11 692    — —

Fordran redovisningsmedel  45 846     53 619    — —

Likvida medel  8 803     5 372     271     102    

Maximal exponering för kreditrisk  69 039     78 188     372     207    

Finansiella tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar  69 039     78 188     372     207    

Summa finansiella tillgångar  69 039     78 188     372     207    

Finansiella skulder
Verkligt värde via resultaträkningen

Innehav för handel  7 703     9 960     7 703     9 960    

Fair value option  8 180     9 512     8 180     9 512    

Övriga finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut  183 734     207 686     182 175     206 900    

Leverantörsskulder  19 292     15 213     124     90    

Skuld redovisningsmedel  45 846     53 619    — —

Summa finansiella skulder  264 755     295 990     198 182     226 462    

Det har inte skett några omklassificeringar mellan värderingskategorierna ovan under perioden.  

Kredit och motpartsrisk

Kategorisering av finansiella instrument



 34 Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697

FINANSIELL INFORMATION

Värdering av finansiella instrument  
till verkligt värde      
Personaloptioner (syntetiska optionsprogram, syntetiska aktier)
Personaloptioner värderas med utgångspunkt från nivå 3. 
 Erhållen premie redovisas som finansiell skuld. Skulden 
omvärderas årligen till verkligt värde och värdeförändringarna 
redovisas som en finansiell post i resultaträkningen. Verkligt 
värde för syntetiska optioner beräknas genom tillämpning av en 
optionsvärderingsmodell, med beaktande av gällande villkor.  
 Verkligt värde för de syntetiska aktierna motsvarar värdet på 

den underliggande aktien i KVD Kvarndammen AB.   
    
Nivå 1 –  Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 
utifrån observerbara (ojusterade) noterade priser på en aktiv 
marknad för identiska tillgångar och skulder. En marknad 
betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, 
industrigrupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyndig-
het finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser 
representerar verkliga och regelbundna förekommande  
marknadstransaktioner på armslängds avstånd.  
      
Nivå 2 –  Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 
utifrån värderingsmodeller som baseras på andra obser-
verbara data för tillgången eller skulden än noterade priser 
inkluderade i nivå 1, antigen direkt (dvs. som prisnoteringar) 
eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).
Exempel på observerbar data inom nivå 2 är:
–   Noterade priser för liknande tillgångar och skulder.
–   Data som kan utgöra grund för bedömning av pris,  

t ex marknadsräntor och avkastningskurvor.

Nivå 3 – Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 
utifrån värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på 
icke observerbar data. 

Personaloptioner

Ingående redovisat värde 2013-01-01 16 848

Anskaffat under året 1 756

Avyttrat under året -1 047

Omvärdering av skuld som redovisas i resultaträkningen 1 915

Utgående redovisat värde 2013-12-31 19 472

Ingående redovisat värde 2014-01-01 19 472

Anskaffat under året 831

Avyttrat under året -4 420

Omvärdering av skuld som redovisas i resultaträkningen —

Utgående redovisat värde 2014-12-31 15 883

        
Omvärderingen har resulterat i att resultaträkningen har 
belastats med en kostnad om 0 (1 915). För ytterligare infor-
mation om syntetiska optioner och syntetiska aktier, se not 9. 
     

Hantering av kapitalrisk  
Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa 
koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att  
generera skälig avkastning till aktieägarna och nytta till  
övriga intressenter.
 Koncernen följer upp kapitalstrukturen på basis av net-
toskuld dividerat med EBITDA. Nettoskulden beräknas som 
upplåning minus likvida medel. Koncernen har finansiella 
åtaganden i form av kovenanter som utgörs av nettoskuld di-
viderat med EBITDA samt räntetäckningsgrad för koncernens 
svenska verksamhet. Samtliga åtaganden har uppfyllts. Kon-
cernens lånevillkor ställer också begränsningen att koncernen 
ej får utdela medel till ägarna förrän nettoskulden dividerat 
med EBITDA understiger 2.0 samt hinder i att lämna lån och 
kapitaltillskott till koncernens norska verksamhet.
 Koncernens finansiella mål och kovenantkrav för 2014 var 
att nettoskuld dividerat med EBITDA för koncernens svenska 
verksamhet inte fick överstiga 3,25 vid årets utgång. Utfallet 
per den 31 december var 2,89 (3,34). Koncernens mål för 2015 
är att nettoskuld dividerat med EBITDA inte får överstiga  
2,25 vid årets utgång.  Även koncernens kovenantkrav avse-
ende räntetäckningsgrad, som ej får understiga 1,0, uppfylldes 
då utfallet blev 1,5 (1,1). Målet är fortsatt att räntetäcknings-
graden inte understiger 1,0.
    

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Upplåning  183 734     207 686    

Minus likvida medel -8 803    -5 372    

Nettoskuld för hela koncernen  174 931     202 314    

Justerad nettoskuld för koncernens  
svenska verksamhet  187 254     202 050    

EBITDA för hela koncernen  47 532     46 436    

Justerad EBITDA för koncernens  
svenska verksamhet  64 768     60 410    

Nettoskuld/EBITDA för hela koncernen 3,68 4,36

Nettoskuld/EBITDA för koncernens  
svenska verksamhet 2,89 3,34

Not 5 Intäkter    

KVD Kvarndammen Gruppens redovisade intäkter består av 
auktionsförsäljning samt värderingsverksamhet. Intäkterna 
fördelar sig enligt nedan:    

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Fordon 273 445 243 819 — —

Övriga objekt 29 896 39 997 — —

Värderingar 8 119 8 145 — —

Annonsering 3 847 4 133 — —

Övrig försäljning 205 2 128 436 124

Management fee — —  5 146     5 005    

Summa  315 512     298 222     5 582     5 129    



 Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697 35

FINANSIELL INFORMATION

Not 6 Övriga rörelseintäkter och kostnader   

Övriga rörelseintäkter, Koncernen 2014 2013

Försäkringsersättningar  —  5 363    

Övriga poster  491     1 697    

Summa  491     7 060    

Övriga rörelsekostnader, Koncernen

Reaförlust vid avyttring av materiella anl.tillg. -45    -684    

Kursförluster av rörelsekaraktär -48    -6    

Summa -93    -690    

Övriga rörelsekostnader, Moderbolaget

Reaförlust vid avyttring av materiella anl.tillg. — -4    

Kursförluster av rörelsekaraktär — —

Summa — -4    

Not 7  Upplysning om revisorns arvode  
och kostnadsersättning 

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Deloitte AB

   revisionsuppdrag  501  459     136     99    

   andra uppdrag — — — —

Mazars Revisjon AS

   revisionsuppdrag  48     132    — —

Summa  549     591     136     99    

Not 8  Leasing

Operationell leasing 
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 17 152 
(15 345) tkr för koncernen. Inga operationella leasingkostna-
der eller -kontrakt finns i moderbolaget.
 På balansdagen hade koncernen utestående åtaganden i 
form av minimileaseavgifter under icke uppsägningsbara ope-
rationella leasingavtal, med förfallotidpunkter enligt nedan: 
      

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Inom ett år  17 654     14 658    

Mellan 1 och 5 år  44 049     42 276    

Senare än 5 år  21 379     27 046    

Summa  83 082     83 979    

De operationella leasingavtalen avser företrädesvis hyra  
av lokaler. Leasingperioden för lokaler varierar mellan  
3 månader och 10 år. Majoriteten av leasingavtalen kan vid 
leasingperiodens slut förlängas till en avgift som motsvarar 
marknadsmässig avgift.     
  

Finansiell leasing 
Räntesatsen för de finansiella leasingavtalen bestäms när 
kontrakt ingås. Alla leasingkontrakt har fasta återbetalningar 
och det finns inga kontrakt med variabla avgifter. Verkligt 
värde av leasingförpliktelser motsvaras av deras redovisade 
värde. De finansiella leasingavtalen avser företrädesvis 
motorfordon.

Finansiella  
Leasingskulder

Minimileasavgifter Nuvärdet av finansiella 
leasingavgifter

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Inom ett år  1 067     825     983     786    

Mellan 1 och 5 år  362     397     326     318    

Senare än 5 år — — — —

Summa  1 429     1 222     1 309     1 104    

Avgår räntebelastning -120    -118    — —

Nuvärde av framtida 
minimileaseavgifter 1 309 1 104 1 309 1 104

Nuvärdet av framtida minimileasavgifter redovisas i rap-
porten över finansiell ställning som övriga finansiella skulder.
 Moderbolagets kostnader för finansiell leasing uppgår  
till 78 (56).
 På balansdagen hade moderbolaget utestående åtaganden 
i form av minimileaseavgifter under icke uppsägningsbara 
finansiella leasingavtal, med förfallotidpunkter enligt nedan:

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Inom ett år  42     78    

Mellan 1 och 5 år —  42    

Senare än 5 år — —

Summa  42     120    

Not 9  Antal anställda, löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader

2014 2013

Medeltalet anställda
Antal

anställda
Varav

antal män
Antal

anställda
Varav

antal män

Moderbolaget Sverige  2    —  2    —

Dotterföretag Sverige  168     121     178     130    

Dotterföretag Norge  6     4     5     4    

Totalt i koncernen  176     125     185     134    

Koncernen Moderföretaget
Fördelning ledande 
befattningshavare per 
balansdagen 2014 2013 2014 2013

Kvinnor:

– styrelseledamöter  4     3     4    —

–  andra personer i 
företagets ledning 
inkl. VD

3 2    2  2    

Män:

– styrelseledamöter 4 6    4 6    

–  andra personer i 
före tagets ledning 
inkl. VD

3 6 — —

Totalt 14  17    10  8    

Koncernen
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2014 2013

Löner och 
ersättningar 

Löner och
andra

ersättn.

Soc kostn
(varav pen- 
sionskostn)

Löner och
andra

ersättn.

Soc kostn
(varav pen- 
sionskostn)

Moderbolaget  2 777  1 728     2 641     1 676    

     (638)     (635) 

Dotterföretag  76 990     30 970     77 023     30 311    
(6 396)    (6 170) 

Totalt i koncernen  79 676     32 698     79 664     31 987    

 

2014 2013
Löner och ersättn. 
fördelade mellan
styrelseledamöter mfl 
och övriga anställda 

Styrelse och
VD (varav

tantiem)
Övriga

anställda

Styrelse och
VD (varav

tantiem)
Övriga

anställda

Moderbolaget  1 834 (-) 943  1 783 (-) 858

Dotterföretag 2 657 (-) 77 110 1 630 (-) 75 393

Totalt i koncernen 4 491 78 053 3 413 76 251

Koncernens kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner 
uppgår till 7 034 (6 805) tkr. Moderbolagets kostnad för 
avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 638 (635) tkr.
 Av moderbolagets pensionskostnader avser 445 (445) tkr 
styrelse och VD. 
 Av koncernens pensionskostnader avser 783 (619) tkr 
styrelse och VD.
 Enligt gällande avtal har VD en uppsägningstid som uppgår 
till tolv månader vid uppsägning från bolagets sida och sex 
månader vid egen uppsägning.
 
Personaloptioner      
Syntetiska optioner 
Inom koncernen finns två program för syntetiska optioner 
med två olika löptider, 31 mars 2017 och 31 mars 2019, men 
som kan utlösas tidigare vid en överlåtelse av verksamheten 
eller notering på marknadsplats. Programmet riktar sig till 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner. En marknads-
mässig ersättning för att erhålla syntetiska optioner har 
erlagts kontant. Programmet redovisas i enlighet med 
reglerna för finansiella instrument.    
  

Koncern 2014 Moderbolaget 2014

Antal  
optioner

Vägt  
genomsnittl. 

lösenpris
Antal  

optioner

Vägt  
genomsnittl. 

lösenpris

Utestående per 1 jan  3 556     2 675     3 556     2 675    

Tilldelade  232     1 208     232     1 208    

Inlösta -716     2 917    -716     2 917    

Utestående per 31 dec  3 072     2 508     3 072     2 508    

De syntetiska optioner som är utestående i koncernen vid årets 
slut och förfaller 31 mars 2017 hade ett lösenpris på 2 917 kr 
och för de som förfaller 31 mars 2019 var lösenpriset 1 208 kr.
 Black&Scholes optionsvärderingsmodell har använts vid 
beräkning av verkliga värden för syntetiska optioner. Följande 
indata har använts:   

Syntetiska optioner

Förväntad volatilitet 35,7 %

Optionernas löptid (år) 4–6 år

Riskfri ränta 2,3 %

Syntetiska aktier
Inom koncernen finns två program för syntetiska aktier med 
två olika löptider,  31 mars 2017 och 31 mars 2019, men som 
kan utlösas tidigare vid en överlåtelse av verksamheten eller 
notering på marknadsplats. Programmet riktar sig till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner. En marknadsmässig 
ersättning för att erhålla aktier har erlagts kontant. Värdet 
på en syntetisk aktie motsvarar 100 procent av värdet på den 
underliggande aktien. Vid värdering till verkligt värde har 
en extern värdering använts.Totalt har 678 syntetiska aktier 
tilldelats, varav 58 under 2014 till ett anskaffningsvärde om 
9 492 per aktie och 126 under 2013 till ett anskaffningsvärde 
om 8 578 kr per aktie. Programmet redovisas i enlighet med 
reglerna för finansiella instrument.  

    
Koncernen Moderföretaget

Skuld 
personaloptioner 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Syntetiska optioner  7 703     9 512     7 703     9 512    

Syntetiska aktier  8 180     9 960     8 180     9 960    

S:a redovisat värde  15 883     19 472     15 883     19 472    

      

För ytterligare information om syntetiska optioner och syn-
tetiska aktier, se not 4 Finansiell riskhantering och finansiell 
instrument.     

Not 10  Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Balanserade  
utvecklingsutgifter -870    — — —

Byggnader -10    -10    — —

Markanläggningar -83    -92    — —

Förbättringar på  
annans fastighet -30    -30    — —

Inventarier, verktyg 
och installationer -2 334    -2 297    -14    -52    

Summa -3 327    -2 429    -14    -52    

Not 11  Uppgift om inköp och försäljning  
inom samma koncern

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Inköp, % 4,1 4,7 0,0 0,0

Försäljning, % 2,1 2,2 100,0 94,1

Not 12 Finansiella intäkter

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter  208    469  1    2

Summa finansiella 
intäkter  208    469  1    2
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Not 13 Finansiella kostnader

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Räntekostnader -9 478    -11 602    -15 196    -19 894    

Omvärdering  
personaloptioner — -1 915    — -1 915    

Övriga finansiella 
kostnader -1 488    -1 775    -1 325    -1 373    

Summa finansiella 
kostnader -10 966    -15 292    -16 521    -23 182    

Not 14 Skatt

Koncernen Moderbolaget

Aktuell skatt 2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt på årets 
resultat -6 317    -7 514    14    —

Skatt på  
koncernbidrag  529    — — —

Förändring  
uppskjuten skatt -2 600     784    — —

Summa -8 388    -6 730    14 —

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på 
årets förändring av 
obeskattade reserver -2 700    -1 674    — —

Uppskjuten skatt 
på temporära skilln. 
i immateriella 
tillgångar -1 103    -931    — —

Uppskj skatt hän-
förligt till temp. skilln. 
hos dotterföretag  1 203     3 389    — —

Summa -2 600     784    — —

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 22 % (22 %) på årets 
skattemässiga resultat. Nedan presenteras en avstämning 
mellan redovisat resultat och årets skattekostnad:  
      

Koncernen Moderbolaget

Avstämning årets  
skattekostnad 2014 2013 2014 2013

Resultat före skatt 33 447 29 184 41 -1 939

Årets skattekostnad 

Skatt beräknad enligt 
svensk skattesats -7 358    -6 420    -9    -427    

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader -1 352    -884    -5     427    

Skatteeffekt av ej 
skattepliktiga intäkter  1     1    — —

Justering för 
förändrad skattesats 
på underskottsavdrag 
i utländska 
dotterföretag

— -68    — —

Justering för skatte-
satser i utländska 
dotterföretag

 321     641    — —

Årets redovisade 
skattekostnad -8 388    -6 730    -14    —

Ingen skatt är redovisad direkt mot eget kapital eller mot  
övrigt totalresultat.

Not 15 Licenser

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden — —

Inköp 422 —

Utgående ack. anskaffningsvärden  422    —

Utgående redovisat värde  422    —

Not 16 Balanserade utvecklingsutgifter

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden  4 234    —

Inköp 5 887 4 234

Utgående ack. anskaffningsvärden  10 121     4 234    

Ingående avskrivningar — —

Årets avskrivningar -870 —

Utgående ack. avskrivningar -870    —

Utgående redovisat värde  9 251     4 234    

De balanserade utvecklingsutgifterna är främst hänförliga  
till utveckling av webbplattform och affärssystem.

Not 17 Goodwill

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden  510 693     510 693    

Utgående ack. anskaffningsvärden  510 693     510 693    

Utgående ack. nedskrivningar — —

Utgående redovisat värde  510 693     510 693    

Det redovisade värdet på goodwill är hänförligt till synergier 
i affärsmodellen vilka inte uppfyller kriterierna för redovis-
ning som övriga immateriella tillgångar och därför klassifice-
ras som goodwill.   

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella 
anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod
I koncernen sker prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
årligen samt när indikation finns på att ett nedskrivnings-
behov föreligger. Goodwill som uppkommit i samband med 
rörelseförvärv har vid förvärvet fördelats på de kassagene-
rerande enheter i koncernen som förväntas erhålla fördelar 
av förvärvet. Goodwill har fördelats på följande kassagenere-
rande enhet: 

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

KVD Kvarndammen AB  510 693     510 693    

Summa redovisat värde  510 693     510 693    

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet fast-
ställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Beräkning-
arna utgår från uppskattade framtida kassaflöden baserade 
på av styrelsen fastställd budget för kommande år samt av 
ledningen godkända finansiella prognoser framtill 2017. I 
bedömningen av framtida kassaflöden sker antaganden om i 
första hand försäljningstillväxt, rörelsemarginal och diskon-
teringsränta. Diskonteringsräntan 12,95 % (12,26 %) före skatt 
återspeglar specifika risker knutna till tillgången. Den prog-
nosticerade rörelsemarigalen har baserats på tidigare resultat 
och ledningens förväntningar på marknaden. Tillväxt under 
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perioder som sträcker sig efter 2017 bedöms uppgå till 5 % fram 
till 2022 och 2 % därefter, vilket sammanfaller med koncernens 
långsiktiga antagande om inflation.
 Baserat på de antaganden som presenteras ovan överstiger 
nyttjandevärdet redovisat goodwillvärde för samtliga kassa-
genererande enheter. Rimliga förändringar av ovanstående 
antaganden skulle inte medföra att något nedskrivningsbehov 
skulle uppkomma avseende goodwill.

Not 18 Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 2 420 2 386 — —

Inköp 8 34 — —

Avyttring/
utrangering -34 — — —

Utg. ack. 
anskaffningsvärden  2 394     2 420    — —

Ingående 
avskrivningar -1 064 -932 — —

Avyttring/
utrangering 2 — — —

Årets avskrivningar -123 -132 — —

Utg. ack. avskrivningar -1 185    -1 064    — —

Utg. redovisat värde  1 209     1 356    — —

 
Not 19 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden  13 957     14 387    40 303

Inköp  2 409     3 532    — 165

Försäljningar/
utrangeringar -2 149    -3 862    — -428

Omräkningsdifferens -7    -100    — —

Utg ack 
anskaffningsvärden  14 210     13 957     40     40    

Ingående 
avskrivningar -8 539    -8 099    -23 -73

Försäljningar/
utrangeringar  1 921     1 843    — 102

Årets avskrivningar -2 334    -2 297    -14 -52

Omräkningsdifferens  11     14    — —

Utg ack avskrivningar -8 941    -8 539    -37    -23    

Utg redovisat värde  5 269     5 418     3     17    

 

Inventarier som innehas genom finansiella leasingavtal
 
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden  1 687    —

Återleasade tillgångar —  1 185    

Inköp  1 417     558    

Försäljningar/utrangeringar -874 -56

Utgående ack. anskaffningsvärden  2 230     1 687    

Ingående avskrivningar -583    —

Försäljningar/utrangeringar  760    —

Årets avskrivningar -1 098 -583

Utgående ack. avskrivningar -921    -583    

Utgående redovisat värde  1 309     1 104    

Not  20 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde  607 166     599 332    

KVD Kvarndammen Norge AS  
– aktieägartillskott  4 938     7 834    

Utgående anskaffningsvärde  612 104     607 166    

Dotterbolag
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Bokfört
värde

KVD Kvarndammen AB 100 100  587 575    

KVD Kvarndammen Norge AS 100 100  24 529    

Summa   612 104       

Dotterbolag Org nr Säte

KVD Kvarndammen AB 556746-1180 Kungälv

KVD Kvarndammen Norge AS 998 492 408 Oslo

Not 21 Varulager

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Handelsvaror  624     451    

Pågående arbete för annans räkning  4 261     4 359    

Summa varulager  4 885     4 810    

Pågående arbete för annans räkning avser upparbetade ej 
fakturerade tjänsteuppdrag. Avser nedlagda utgifter för objekt 
som kommit in till försäljning men som ännu inte har påbörjat 
auktionsfasen.
 Handelsvaror som redovisats som en kostnad under året ingår 
i ”Köpta tjänster” och uppgår till 9 340 (5 547) tkr i koncernen. 
 Nedskrivning av varulager ingår i kostnader för köpta tjäns-
ter och uppgår till 0 (0) tkr i koncernen.  
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Not 22 Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Kundfordringar, 
brutto  4 250     4 548    — —

Reserv för osäkra 
fordringar -532    — — —

S:a kundfordringar, 
netto efter reserv för 
osäkra fordringar

 3 718     4 548    — —

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, 
netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer med 
verkligt värde.       
   
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Åldersanalys  
kund- 
fordringar Brutto

Reserv
osäkra

kundford
Kund-

fordringar Brutto

Reserv
osäkra

kundford
Kund-

fordringar

Ej förfallna  3 697    -525     3 172     3 667    —  3 667    

Förfallna  
30 dagar  273    —  273     221    —  221    

Förfallna  
31-60 dagar  210    —  210     536    —  536    

Förfallna  
61-90 dagar  13    —  13     13    —  13    

Förfallna  
> 90 dagar  57    -7     50     111    —  111    

Summa  4 250    -532     3 718     4 548    —     4 548    

Bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för kund-
fordringar som är förfallna men inte skrivits ned, då kundernas 
betalningshistorik är god.    

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror  3 763     2 835    —  — 

Förutbetalda 
försäkringar  530     533     37     37    

Förutbetalda  
abonnemang  1 257     1 004     9     9    

Upplupna intäkter 
såsom provisioner  7 027     11 692    — —

Upplupna 
ränteintäkter  171     433    — —

Övriga poster  1 365     932    —  4    

Summa  14 113     17 429     46     50    

Not 24 Redovisningsmedel och skuld redovisningsmedel 
      
Redovisningsmedel avser erhållen betalning för inropade 
auktionsobjekt som ska redovisas vidare till säljaren. KVD 
Kvarndammen Gruppen är inte ägare till auktionsobjekten och 
därför redovisas samtidigt en skuld för redovisningsmedel med 
motsvarande belopp.    

Not 25 Likvida medel

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Kassa och bank  8 803     5 372     271     102    

Summa  8 803     5 372     271     102    

Not 26 Övrigt tillskjutet kapital – Koncernen

Övrigt tillskjutet kapital, 210 Mkr (210 Mkr), består av erhållet 
ovillkorat aktieägartillskott.

Not 27 Skulder till kreditinstitut

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

SEB  182 175     206 900     182 175     206 900    

Nyttjad kredit  1 559     786    — —

Summa  183 734     207 686     182 175     206 900    

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 9 655 (14 674). Bokfört 
värde på banklånen bedöms i allt väsentligt motsvara verkligt 
värde.        
  
I tabellen nedan presenteras  kapitalbindning för räntebärande 
skulder till kreditinstitut baserat på nominella belopp. Ränte-
bindningstid i koncernen är 3 månader.   
     

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

2014 —  36 786    —  36 000    

2015  37 559     36 000     36 000     36 000    

2016  40 000     40 000     40 000     40 000    

2017  106 175     94 900     106 175     94 900    

Summa  183 734     207 686     182 175     206 900    

Samtliga moderbolagets skulder till koncernföretag har en 
löptid överstigande 5 år.
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Not 28 Uppskjuten skatt

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller 
skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. 
Koncernens och moderföretagets temporära skillnader har 
resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatte-
fordringar avseende följande poster:    
     

Uppskjutna skatte-
fordringar

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Underskottsavdrag, 
Norge  6 167     5 035    — —

Summa uppskjutna 
skattefordringar  6 167     5 035    — —

Uppskjutna 
skatteskulder

Obeskattade  
reserver  5 353     2 653    — —

Immateriella 
tillgångar  2 035     932    

Summa uppskjutna 
skatteskulder  7 388     3 585    — —

Summa uppskjutna 
skattefordringar och 
skatteskulder, netto

-1 221     1 450    — —

Det finns inga begränsningar i moderföretagets och koncerns 
möjligheter att utnyttja redovisade uppskjutna skatteford-
ringar och skatteskulder. Underskottsavdragen beräknas 
kunna nyttjas från och med 2016.
 Förändring i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
under året framgår nedan:

Uppskjuten skatt –
förändring

Uppskj. skatteskuld Uppskj. skattefordran

Obeskattade 
reserver

Immateriella 
tillgångar Underskottsavdrag

Per 1 januari 2013 -979    —  1 989    

Redovisat i 
resultaträkningen

 -1 674 -932     3 389    

Omräknings-
differenser — — -343    

Per 31 december 2013 -2 653    -932     5 035    

Per 1 januari 2014 -2 653    -932     5 035    

Redovisat i 
resultaträkningen -2 700    -1 103     1 203    

Omräknings-
differenser — — -71    

Per 31 december 2014 -5 353    -2 035     6 167    

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner  2 683     3 526     -  - 

Upplupna 
semesterlöner  8 733     8 816     309     240    

Upplupna sociala avg.  3 354     3 687     97     75    

Personal, övrigt  1 678     1 622     155     154    

Upplupna kostnader 
samarbetspartners  7 513     5 369    — —

Upplupna 
driftskostnader  186     167    — —

Upplupna 
konsultkostnader  581     621     120     24    

Upplupna 
räntekostnader  1 821     2 825     1 821     2 825    

Förutbetalda intäkter  1 947     2 524    — —

Övriga poster  1 984     2 233     52     29    

Summa  30 480     31 390     2 554     3 347    

Not 30 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Företagsinteckningar  60     60    — —

Aktier i dotterföretag*  740 869     701 120     587 575     587 575    

Summa  740 929     701 180     587 575     587 575    

 
* säkerheten är ställd för banklån

Not 31 Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag, vilka 
är närstående till bolaget, har eliminerats vid konsolideringen 
och upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför inte i 
denna not. Upplysningar om transaktioner mellan koncernen 
och övriga närstående presenteras nedan.

Koncernen Moderbolaget

Försäljning av  
varor och tjänster 2014 2013 2014 2013

Moderföretaget  
Ratos AB — — — —

Dotterföretag i 
koncernen Ratos AB

– Euromaint Rail AB  6    — — —

Summa 6    — — —

Koncernen Moderbolaget

Inköp av varor  
och tjänster 2014 2013 2014 2013

Moderföretaget  
Ratos AB — — — —

Dotterföretag i koncernen Ratos AB

– Bisnode  104     71    — —

Summa  104     71    — —

Vid årskiftet fanns inga utestående fordringar eller skulder 
till närstående.
 Försäljning och inköp av varor och tjänster sker på mark-
nadsmässiga villkor.  

Not 32 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps- 
årets utgång.

Not 33 Godkännande av finansiella rapporter

Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och godkändes för 
utgivning den 24 mars 2015.

Koncernen
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 

samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer och ger en rättvisande bild av företaget ställning och resultat och att 

förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat 

samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören 

intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 

såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen 

för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 

beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2015.

DELOITTE AB

Harald Jagner

Auktoriserad revisor

Ebbe Pelle Jacobsen

Styrelseordförande

Ingrid Engström

Peter Carrick

Annika Alfredsson

Arbetstagarrepresentant

Jonathan Wallis

Bo Sandberg

Ann Roslund

Arbetstagarrepresentant

Cecilia Lundberg

Ulrika Drotz Molin

VD

Göteborg den 24 mars 2015
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Till årsstämman i KVD Kvarndammen 
Gruppen AB 
Organisationsnummer 556826-5697 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERN REDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
KVD Kvarndammen Gruppen AB för 
räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31. 
Bolagets årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 17–41.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar för års redo
visningen 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 en 
koncernredovisning som ger en rättvi-
sande 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 årsredo-
visning och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-
visningen och koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt plane-
rar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för 

hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheter-
na, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga 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 2014 och av dess finan-
siella 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 2014 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt International Financial 
Reporting Standards, såsom de anta-
gits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och 
resultaträkningen och rapporten över 
finansiell ställning för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för KVD Kvarn-
dammen Gruppen AB för räkenskapsåret 
2014-01-01 – 2014-12-31.

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

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 be-
träffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat styrelsens motiverade ytt-
rande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen och koncernredo-
visningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelsele-
damot  eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman dispone-
rar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 24 mars 2015
Deloitte AB

Harald Jagner
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Finansiell information Noter
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