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KVD Kvarndammen AB är Nordens största marknads-
plats för personbilar, tunga fordon, maskiner och 
andra varor av högre värde. Våra kunder är företag, 
myndigheter och privatpersoner. Vi genomför ett 
omfattande test, värderar och beskriver grundligt våra 
auktionsobjekt innan vi lägger upp dem till försäljning 
på våra marknadsplatser kvd.se, kvdnorge.no och 
kvdauctions.com. Detta därför att vi är och vill vara en 
trygg, tillitsfull och tilltrodd marknadsplats för såväl 
våra säljande som köpande kunder.

KVD Bilpriser AB är KVDs värderingstjänst och 
Sveriges ledande bilvärderingsföretag. Vi erbjuder, 
via bilpriser.se och abonnemangstjänster, privat-
personer och företag marknadens bredaste utbud 
av korrekta fordonsvärderingar. 
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2013 i sammanfattning

KVD har 11 
anläggningar runt 
om i Sverige samt 
en anläggning i 
Oslo i Norge.
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2010 
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2011 

275 736

52 211

19

2012 

287 356

41 414

14

KVDs omsättning och resultat
För att skapa jämförbarhet redovisas jämförelsetal i 
diagrammet ovan och tabellen nedan utifrån proformerade 
siffror för 2010 och 2011, då nuvarande koncern uppstod 
under 2012.

År

Nettoomsättning TSEK

EBITA

Rörelsemarginal %

Under 2013 ökade försäljningen 
av både fordon och maskiner på 
marknadsplatsen kvd.se och även 
antalet genomförda värderingar 
på företagets värderingstjänst 
Bilpriser. Tjänsten försäljning för 
privatpersoner etablerades och 
antalet kunder ökade successivt 
under året. I Norge växte KVDs 
avyttringstjänst och antalet sålda 
fordon ökade under året.

År 2013 uppgick KVDs omsättning till 

304 miljoner kronor, vilket är en ök-

ning med 6 procent i jämförelse med 

2012. Totalt såldes 23 400 personbilar 

och 5 600 maskiner och tunga fordon 

genom marknadsplatserna kvd.se, 

kvdnorge.no och kvdauctions.com, för 

ett totalt värde av 2,7 miljarder kronor. 

Antalet fordonsvärderingar, som 

görs genom KVDs värderingstjänst 

och dotterbolag Bilpriser, ökade och 

totalt gjordes drygt 20 miljoner värde-

ringar av privatpersoner och företag. 

Bilpriser breddade också sitt produkt-

utbud under året och lanserade värde-

ringstjänster för företag i Norge. 

KVD etablerade tjänsten försäljning 

för privatpersoner, vilken innebär att 

man tryggt och smidigt kan sälja pri-

vatägda bilar genom marknadsplat-

sen. Under året har antalet personer 

som använder tjänsten ökat succes-

sivt och en kundundersökning från 

december 2013 visar att kunderna är 

nöjda med denna tjänst och rekom-

menderar den.

Under året lyckades KVD trots en 

svag begagnatmarknad att nå goda 

volymer av sålda lastbilar, bussar och 

lastbilssläp, främst med anledning 

av effektiv marknadsföring 

utomlands. Auktionsobjektens 

snittförsäljningsvärde ökade också 

under året, vilket beror på att KVD 

sålt fler stora maskiner och tunga 

fordon, i kombination med att 

antalet objekt av mindre värde blivit 

färre. Marknads platserna kvd.se, 

kvdauctions.com och kvdnorge.no 

hade 190 000 besökare per vecka och 

i snitt 3 200 bud registrerades per 

vecka under 2013. KVD lanserade 

också en ny webbplats, med ny layout 

och utökade sökfunktioner.

KVD-anläggningen i Täby öppnades 

i april och blev då KVDs tolfte anlägg-

ning i Norden. 

KVDs systematiska arbete inom Cor-

porate responsibility innebar under 

året att en uppförandekod avseende 

miljö, etik och arbetsmiljö arbetades 

fram. KVD har också identifierat de 

risker som finns inom dessa områden 

för verksamheten. Framöver kommer 

samtliga medarbetare att utbildas i 

företagets uppförandekod. 

Antalet anställda ökade under året 

och i december var 186 personer 

anställda inom koncernen. Av dessa 

var 51 kvinnor och 135 män. Att arbeta 

på KVD speglas av värderingarna 

respekt, engagemang och  

prestige löshet.

2013 i sammanfattning

2013 

303 619

44 005

15

2 700’
Total försäljning TSEK  

på kvd.se
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KVD är ett företag i ständig 
utveckling. Vi verkar i en 
föränderlig bransch och vi drivs 
av att ständigt göra det vi gör 
bättre. År 2013 var ett utvecklande 
år för KVD, där vi utökade och 
förbättrade våra tjänster till 
att ge än mer värde åt våra 
kunder. Värdeskapandet är vårt 
existensberättigande och  
vår drivkraft.

Smidigt, tidseffektivt och 
prisvärt för säljaren

Att köpa och sälja personbilar, ma-

skiner och tunga fordon har traditio-

nellt sätt gjorts genom spec ialiserade 

fordonshandlare, både i Sverige och i 

Norge. Alternativet har varit att själv 

hantera sin försäljning, en metod 

som kan ge bättre betalt men också 

innebär en större risk och kräver mer 

tid och engagemang. Framgången 

för KVD ligger i att vår tjänst skapar 

ett tredje alternativ – en oberoende 

marknadsplats på internet – med mer 

värde för köpare och säljare. 

För företag som avyttrar bilar, 

maskiner eller tunga fordon finns 

behov att snabbt, enkelt och tryggt 

kunna sälja sina fordon med eko-

nomisk fördel. Man vill ha en seriös 

köpare och en säker ekonomisk 

transaktion. Genom vår försäljnings-

metod – ett noggrant test, en objektiv 

beskrivning och en oberoende mark-

nadsplats på internet, når vi köpare 

över hela världen. Sedan fjolåret kan 

vi också hjälpa privatpersoner att 

snabbt, enkelt och tryggt sälja sin bil 

genom oss.

Trygghet och enkelhet för köparen

E-handeln i Sverige och Norge växer 

för varje år och i allt snabbare takt. 

Detta är en utveckling som gagnar 

KVD och som skapar ytterligare 

möjligheter för oss. Konsumenterna 

är beredda att handla varor för allt 

högre värde genom e-handel, om det 

är enkelt och tryggt. Vi på KVD fung-

erar som en oberoende part mellan 

köpare och säljare och hanterar tryggt 

betalningen mellan dessa. Detta, 

tillsammans med vårt omfattande 

test och våra objektiva beskrivningar 

och transparanta auktioner, gör att 

köparna känner tillit och tilltro till 

KVD och de varor vi förmedlar. 

Förutom trygghet är enkelhet en av-

görande ingrediens för framgångsrik 

e-handel. Genom våra tilläggstjänster 

har köparen möjlighet att finansiera 

sitt köp och att försäkra sin maskin  

eller sitt fordon. Eftersom vi har köpa-

re över hela landet kan vi också hjälpa 

till att transportera fordon till den 

KVD-anläggning som ligger närmast. 

Tryggheten och enkelheten att handla 

och sälja genom KVD gör att vi kom-

Vi skapar värde i en föränderlig bransch

Ulrika Drotz Molin, VD på KVD

”Vi drivs av att 
 ständigt göra det  
 vi gör bättre för  
 att skapa ett större  
 värde för våra kunder”

mer vara en naturlig del av utvecklingen 

när den traditionella fordonshandeln 

fortsätter att flytta över till nätet.

Att ständigt öka mervärdet 

Sedan KVD grundades för 22 år sedan 

har vi och vår bransch varit under  

ständig utveckling. Tekniska framsteg 

och ändrade konsumentbeteenden fort-

sätter att förändra branschen och under 

2013 gjorde vi flera investeringar för 

att fortsatt ligga i framkant av utveck-

lingen. Vi lanserade en ny webbplats 

med ökade användarmöjligheter och 

som är anpassad till dator, läsplatta och 

mobiltelefon. Under året effektiviserade 

vi också vår produktion och utvecklade 

våra tjänster för företag, återförsäljare 

och privatpersoner. 

Kloka investeringar säkerställer att 

vi fortsätter att möta och överträffa 

såväl våra säljande som våra köpande 

kunders förväntningar, både idag och 

i framtiden. Vi ska utveckla vår tjänst 

för privatpersoner, fortsätta öka för-

säljningsvolymerna i Norge och av fö-

retagsbilar i Sverige, effektivisera vår 

organisation och vårt värdeskapande, 

och inte minst se över nya spännande 

framtidsmöjligheter. Vi drivs av att 

ständigt göra det vi gör bättre för att 

skapa ett större värde för våra kunder, 

så att de väljer att använda oss framför 

någon annan.

Ulrika Drotz Molin, VD

VD har orDet
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KVD är en oberoende 
marknadsplats som för samman 
seriösa säljare med seriösa köpare 
och verkar för att båda parter ska 
göra en fördelaktig affär.

KVDs vision är att vara förstahands-

valet för alla som köper eller säljer 

varor av högre värde. Fokusom rådena 

är personbilar, maskiner och tunga 

fordon. KVDs tjänst gör det enkelt att 

på ett tryggt vis sälja och köpa begag-

nade varor i Norden. 

Professionella aktörer, såsom före-

tag och privatpersoner, väljer att sälja 

sina fordon genom KVD för att det 

sparar dem tid och arbete, samtidigt 

som den starka köpkraften på KVDs 

marknadsplatser resulterar i ett bätt-

re försäljningspris än genom andra 

kanaler. De noggranna testerna upp-

skattas också av säljarna då det ökar 

marknadsplatsernas trovärdighet och 

bidrar på så vis till ökad köpkraft. 

Köpare av varor på marknads-

platserna kvd.se och kvdnorge.no 

väljer KVD för att de får en objektiv 

beskrivning av de varor de är intres-

serade av. Det är tryggt att köpa ett 

fordon genom KVD, då man får en 

opartisk beskrivning av fordonets 

skick utifrån ett omfattande test, 

utfört av professionella tekniker 

med stor fordonskunskap. Allt som 

kommer fram under testerna av 

fordonen och maskinerna som är av 

intresse för köparen, redovisas öppet 

i objektsbeskrivningen på mark-

nadsplatserna. Tryggheten leder till 

att våra köpare lägger marknads-

mässiga bud på bilar, maskiner och 

tunga fordon, även om de inte har 

sett objektet fysiskt.

KVD värdesätter säljarens och köparens affär
Christian Bengtsson, 

fordonstekniker på KVD. 

Vision

KVD gör noggranna tester av alla objekt som förmedlas och beskriver dessa objektivt på marknadsplatsen. Detta i kombination med en enkel och kostnads-
effektiv transaktion och en säker finansiell lösning, skapar en trygg handelsplats som tar till vara på både säljarens och köparens intressen. Affärsmodellen 
skapar stark köpkraft, vilket är av stort värde för de kunder som har objekt att sälja och som även leder till en välfylld marknadsplats med objekt av god 
kvalitet, vilket är av stort värde för de kunder som vill köpa. KVD är för säljaren en effektivare avyttringskanal än alternativen och köparen känner trygghet 
i att köpa fordon och maskiner från en oberoende part. På så vis är KVDs affärsmodell fördelaktig för såväl företaget som för säljande och köpande kunder. 

Foto: Linda Beckmanner

Hela KVDs köp- och säljprocess är full-

ständigt transparent för såväl  

säljare som för köpare. Säljande part 

kan hela tiden se var i processen  

objekten befinner sig, läsa testprotokoll 

och stämma av objektsbeskrivningar, 

genom en webbaserad plattform. Bud-

givningen sker också i realtid och öppet 

på webbplatsen, och både säljare och 

köpare kan omedelbart se när ett nytt 

bud läggs. För KVD är både säljarens och 

köparens affär viktig och värdefull.

FinansbolagBanker Myndigheter

Uppdragsgivarna lämnar försäljningsuppdrag till KVD

Privatpersoner och näringsidkare i Sverige och utomlands köper objekten

KVD med marknadsplatsen kvd.se

Kommuner

Företag

Försäkringsbolag KonkursförvaltarePrivatpersoner
På bilpriser.se 
kan såväl 
företag som 
privatpersoner 
värdera 
personbilar 
och lätta 
lastbilar. 

KVDs vision

KVD ska vara 
förstahandsvalet 
för alla som säljer 
eller köper varor 
av högre värde 
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en köpstark marknadsplats
Att varje år sälja närmare 
30 000 fordon och maskiner 
kräver marknadsplatser med 
frekventa och köpstarka 
besökare. Köpkraften på KVDs 
marknadsplatser beror på att 
det säljs intressanta objekt med 
utförlig beskrivning av skicket, 
men också på hög tillgänglighet 
och effektiv marknadsföring. 
Under 2013 lanserades KVDs nya 
webbplats i Sverige, ett viktigt 
steg i att öka tillgängligheten 
och användarupplevelsen 
för besökarna.

Varje vecka har KVDs marknadsplat-

ser kvd.se, kvdnorge.no och kvdauc-

tions.com över 190 000 besökare och 

i snitt läggs 3 200 bud per vecka. Den 

högsta besökssiffran för 2013 notera-

des under vecka 12, då de sista bilarna 

från Saab Automobiles konkursbo 

såldes genom kvd.se. För Norge ökade 

besökarantalet successivt under året 

och nådde sin topp under vecka 49 

med totalt 26 000 besökare. Besökar-

antalet ska ses mot bakgrund av att 

verksamheten i Norge är i en etable-

ringsfas och köpkraften och antalet 

besökare kommer att fortsätta att öka. 

Ökad tillgänglighet för både
säljare och köpare

För att upprätthålla det intresse som 

finns för marknadsplatsen KVD, både 

bland köpare och säljare, arbetar 

företaget kontinuerligt med att vara så 

tillgängliga som möjligt. Under 2013 

infördes en möjlighet med automatise-

rad budgivning på personbilar, vilken 

innebär att det är möjligt att vara med 

i budgivningen även om man inte 

aktivt sitter framför en dator eller 

mobiltelefon när auktionen avslutas. 

Under året öppnades också en ny KVD-

anläggning i Täby utanför Stockholm.

För de säljande kunder som har be-

hovet av att sälja objekt men inte har 

möjlighet att lämna in dessa på en an-

läggning, har KVD under 2013 utökat 

sin kapacitet att kunna utföra tester 

på plats hos säljaren. Det handlar om 

maskiner som är svåra och mycket 

kostsamma att transportera, och KVD 

erbjuder dessa kunder att sälja objektet 

genom så kallad direktauktion.

Ny webbplats med ökade
möjligheter för besökaren

Under 2013 lanserade KVD sin nya 

webbplats kvd.se, med nytt utseende 

och ökade användarmöjligheter för 

besökaren. Webbplatsen innehåller 

bland annat nya och utökade sök-

funktioner, vilket innebär att man 

bland annat kan söka fram objekt  

efter modell, år och drivmedel. Med 

den nya webbplatsen har KVD ökade 

möjligheter att anpassa informatio-

nen på kvd.se utifrån olika besökares 

behov. Den nya webbplatsen är också 

skapad i responsiv design, vilket inne-

bär att den är anpassad efter dator, 

läsplatta och mobiltelefon. Under 2014 

kommer även marknadsplatserna 

kvdnorge.no och kvdauctions.com att 

lanseras i samma design. 

Under 2013 lanserade KVD sin nya 

webbplats kvd.se, med nytt utseende 

och ökade användarmöjligheter  

för besökaren.

öKaD KöpKraft

Med den nya 
webbplatsen 
har KVD ökade 
möjligheter 
att anpassa 
informationen 
på kvd.se utifrån 
besökarens 
behov.
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försäljning av privatägda bilar
Under året etablerade KVD sin 
försäljningstjänst för privat
personer, vilken cirka 1 600 
personer nyttjade. Tjänsten är 
mycket uppskattad av KVDs 
kunder och har stor potential.

Tjänsten att på ett tryggt och smidigt 

sätt sälja privatägda bilar lanserades 

av KVD hösten 2012 och under 2013 

har intresset för tjänsten och antalet 

fordon som sålts successivt ökat. I  

slutet av året såldes mer än 200 privat -

ägda bilar på kvd.se per månad och 

totalt nyttjade 1 600 privatpersoner 

KVDs försäljningstjänst under 2013. 

Stor potential 

Att som privatperson sälja sin bil är 

för de flesta den största affären man 

gör, näst efter att sälja sin bostad och 

varje år byter över en miljon svensk-

registrerade bilar ägare. Enligt en  

SIFO-undersökning från 2013 upp-

lever många en bilförsäljning som 

jobbig, främst med anledning av 

okunskap kring försäljningspriset 

samt hanteringen av potentiella kö-

pare som prutar. KVDs försäljnings-

tjänst för privatpersoner förenklar 

och ökar tryggheten att sälja sin 

personbil. Enligt KVDs kundunder-

sökning, utförd i december 2013, där 

350 säljande privatkunder deltog, 

uppger 96 procent att de är nöjda eller 

mycket nöjda med att sälja sin bil ge-

nom KVD och att de rekommenderar 

tjänsten till andra. 

Enkelt, tryggt och nätbaserat

Försäljningen inleds med en enkel 

intresseanmälan på internet och tjäns-

ten innehåller bland annat värdering, 

test och rekonditionering av fordonet 

samt försäljning på marknadsplatsen 

kvd.se, visning för potentiella köpare, 

kontraktsskrivning och en säker 

betalningsöverföring – allt för att man 

som privatperson med minsta möjliga 

ansträngning ska känna sig trygg i 

sin försäljning. KVD hanterar också 

eventuella reklamationer.

Ökat utbud för köpare

KVDs etablering av förmedlings-

tjänsten av bilar mellan privat-

personer har även lett till ett ökat 

och bredare utbud av personbilar på 

marknadsplatsen kvd.se. Detta då det 

finns en stor variation av bilmodeller 

och utrustningspaket bland de bilar 

som säljs från privatpersoner.

Fokus på fler användare 

Under år 2014 ligger stort fokus på 

att få fler privatpersoner att använda 

KVDs tjänst, genom att öka känne-

domen om och utveckla tjänsten. KVD 

kommer också att arbeta med att  

effektivisera den interna processen.  

personbilar 

Under 2013 såldes totalt 23 100 
personbilar på marknadsplatsen 
kvd.se och KVD var därmed 
landets största förmedlare av 
begagnade bilar. 

Antalet sålda personbilar, lätta lastbi-

lar och fritidsfordon ökade totalt med 

5 procent under 2013, i jämförelse 

med föregående år. 21 500 bilar såldes 

från företag, vilket motsvarar samma 

nivå som tidigare år. 

KVDs försäljningsökning ska ses 

mot bakgrund av en stillastående 

marknad, där nybilsförsäljningen  

i Sverige var svag med knappt  

270 000 sålda bilar och där många 

företag valde att förlänga leasing-

kontrakt av företags- och tjänstebilar 

istället för att avyttra fordonen.

Tillgänglighet gentemot köpare

Sedan januari 2013 hålls auktioner av 

person bilar på kvällstid måndag till 

och med torsdag varje vecka. Under 

året har också en funktion med auto-

matiserad budgivning lanserats för 

personbilar och fritidsfordon, vilken 

innebär att man kan delta i en budgiv-

ning utan att aktivt sitta vid en dator 

eller mobiltelefon för att lägga bud. 

Dessa förändringar har ökat tillgäng-

ligheten för köparna och resulterat i 

en ökad andel avslutade auktioner vid 

första auktionstillfället. 

Ökade marknadsandelar för 
lätta lastbilar

Under året har efterfrågan inom 

fritidssektorn vuxit och antalet lätta 

lastbilar som säljs genom KVD ökat. 

Under 2013 motsvarade lätta lastbilar 

21 procent av försäljningen av fordon.  

En mycket stor del av dessa lätta 

lastbilar säljs på export, till framförallt 

Central- och Östeuropa.

Erbjudandet utvecklas

Under år 2014 och framåt kommer 

KVD inom detta område att utveckla 

erbjudandet för framförallt små och 

medelstora företag och öka i mark-

nadsandelar. Fokus ligger också på 

att effektivisera interna processer för 

att korta ner ledtider till förmån för 

säljande kunder.  

företagsbilar och fritidsfordon

KVD förenklar 
och ökar 
tryggheten 
att sälja sin 
personbil.

Johan Browald,
key account 

manager
 på KVD. 
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Anders Kristenson, säljkoordinator
för maskiner på KVD.
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KVD bilpriser – sveriges 
ledande värderingsföretag

masKiner och tunga forDon

maskiner och tunga fordon

KVDs dotterbolag Bilpriser är 
Sveriges ledande värderings
företag för personbilar och lätta 
lastbilar. Under år 2013 gjordes 
20 miljoner fordonsvärderingar 
åt privatpersoner och företag. 

År 2013 var ett mycket positivt år för 

KVD Bilpriser AB, som bland annat 

driver webbplatsen bilpriser.se. Webb-

platsen hade drygt 500 000 besökare 

varje månad, vilket motsvarar en 

ökning på 22 procent i jämförelse med 

år 2012.

Antalet värderingar i systemet, som 

gjordes av privatpersoner och företag, 

uppgick under året till 20 miljoner, 

vilket kan jämföras med 17 miljoner 

värderingar från 2012.

Utökad produktportfölj

KVD Bilpriser tillhandahåller värd-

eringstjänster till både företag och 

konsument. Tjänsterna omfattar kost-

nadsfri och automatisk bilvärdering 

på internet, manuella värderingar av 

enstaka bilar och hela vagn parker, 

integrationer med externa affärssys-

tem samt webbaserade abonnemangs-

tjänster för företag och konsument. 

Under 2013 lanserades en betaltjänst 

med utökade värderingstjänster 

för konsument, Bilpriser Plus, samt 

produkter som riktar sig mot företag 

som arbetar med restvärdesprogno-

ser och prissättning av nya bilar. KVD 

Bilprisers fordonsvärderingar baseras 

på egna prognoser, marknadspriser 

och faktiska försäljningspriser från 

flera olika källor.

Mobilanpassade enheter

Antalet mobila enheter och använd-

ningen av dessa i Sverige, har under 

senare år ökat och förväntas fort-

sätta öka framöver. För att följa med 

i utvecklingen och öka användar-

vänligheten av värderingstjänsterna 

har samtliga webbaserade produkter 

från KVD Bilpriser uppdaterats och 

skapats i en responsiv design under 

2013. Detta medför att webbplatsen 

bilpriser.se, samt abonnemangs-

tjänsterna Bilpriser Plus och  

Bilpriser PRO för privatpersoner 

respektive företag, är anpassade till 

dator, läsplatta och mobiltelefon. 

Produkter och tjänster 
lanserade i Norge

Under 2013 påbörjade KVD Bilpriser 

en internationell satsning och lanse-

rade delar av sina värderingstjänster 

för företag i Norge. Under 2014 kom-

mer även tjänster för konsument att 

lanseras. Denna lansering görs i syfte 

att komplettera KVDs förmedlings- 

och värderingstjänster i Norge och 

är en viktig del i att öka varumärkes-

kännedomen. 

Inom området för maskiner och 
tunga fordon såldes 6 400 objekt 
under 2013. Av dessa var 2 500 
större maskiner och 1 300 tunga 
fordon. Genomsnittsvärdet per  
objekt ökade under året, vilket  
ligger i linje med strategin att 
inrikta sig på objekt med  
högre värde. 

Marknaden för maskiner och tunga 

fordon var svag under 2013 och det 

var utmanande att sälja begagnade 

maskiner i Sverige. Under senare 

delen av året fanns dock en positiv 

trend i antal sålda objekt, vilket lägger 

grunden för 2014. Under året nådde 

KVD, trots en svag begagnatmarknad, 

goda nivåer av sålda lastbilar, bussar 

och lastbilssläp, mycket tack vare 

effektiv marknadsföring utomlands. 

Köparna av dessa typer av objekt är 

framförallt närings idkare, både i 

Sverige och utomlands. KVD fortsatte 

under året att inrikta sig på objekt 

med högre värden och som en effekt 

av detta, ökade genomsnittsvärdet av 

sålda maskiner och tunga fordon. 

Ökad andel export

KVDs varumärke har under senare år 

blivit känt även utanför Sverige och 

en stor del av köparna av maskiner 

och tunga fordon finns idag i Cen-

tral- och Östeuropa, men också i Asien 

och Afrika. År 2013 exporterades 39 

procent av alla sålda tunga fordon 

på marknadsplatsen KVD, vilket kan 

jämföras med 33 procent under 2012. 

Cirka 7 procent av samtliga större 

maskiner exporterades också under 

året, vilket är en ökning i jämförelse 

med föregående år.  

KVD har under året valt att rikta en 

större del av marknadsföringen mot 

utländska marknadsplatser för dessa 

typer av objekt, och även arbetat med 

köpta engelska sökord. Detta i syfte 

att underlätta för potentiella köpare 

i utlandet att hitta till KVDs engelska 

marknadsplats kvdauctions.com.

Specialisering och stärkt position 

KVD har under året växt och utökats 

till att även inkludera området  

offentliga affärer. Förändringen är 

en riktad satsning för att KVD ska 

säkra sin närvaro och stärka sin posi-

tion på den offentliga marknaden, 

där ett stort antal uppdragsgivare 

redan finns idag. 

Under 2014 kommer stort fokus 

fortsatt att ligga på KVDs export av 

maskiner och tunga fordon och att nå 

än fler köpare utanför Sveriges grän-

ser. Man kommer också att expan-

dera till att sälja maskiner och tunga 

fordon från Norge och den norska 

marknadsplatsen kvdnorge.no.  
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KVD arbetar systematiskt med CR,  

Corporate responsibility, ett begrepp 

som inbegriper frågor som rör miljö, 

arbetsmiljö och etik. För KVD är miljö-

frågor, arbetet med uppdragsgivares 

egendom och hur man arbetar mot ex-

empelvis diskriminering, de CR-frågor 

som prioriteras. Det är en självklarhet 

för KVD att uppträda med ansvars-

känsla och att välja arbetsmetoder som 

tar största möjliga hänsyn till miljö, 

affärsetik och mänskliga rättigheter.

Under 2013 har en ny uppförande-

kod, baserad på FNs Global Com-

pacts tio principer, tagits fram och 

en CR-plan skapats. KVD har också 

identifierat de risker som finns inom 

verksamheten, med hänsyn till miljö, 

arbetsmiljö och etik. Samtliga med-

arbetare kommer under 2014 att  

utbildas i KVDs uppförandekod.  

KVD inledde sin internationella 
satsning under 2012 och Norge var 
den första utländska marknad där 
affärsmodellen lanserades. Under 
2013 har antalet uppdragsgivare 
som använder tjänsten, antalet 
köpare och antalet besökare på 
kvdnorge.no successivt ökat.

För KVD är etableringen i Norge en 

investering och en långsiktig sats-

ning. Under första driftåret i Norge 

etablerades verksamheten på mark-

naden och 330 personbilar såldes. 

KVDs tjänst i Norge är identisk med 

affärsmodellen i Sverige. Tjänsten 

innebär ett smidigt, tidseffektivt och 

tryggt sätt att köpa och sälja fordon 

och utmaningarna ligger i att etablera 

varumärket och göra KVD känt på 

den norska marknaden. Inlednings-

vis har KVD valt att endast förmedla 

personbilar i Norge, men framöver 

kommer även andra typer av fordon 

och maskiner att säljas genom den 

norska marknadsplatsen. 

KVDs säljande kunder i Norge är  

företag, leasing- och finansbolag samt 

andra vagnparksägare och privat-

personer. Under 2013 ökade både 

antalet uppdragsgivare som använder 

tjänsten och antalet köpare på  

kvdnorge.no successivt. I snitt besökte 

11 000 personer marknadsplatsen per 

vecka och en stor del av köparna valde 

att lägga bud på fordonet utifrån 

den beskrivning som fanns, och utan 

att ha tittat på bilen i förväg på vår 

anläggning. Enligt en kundundersök-

ning utförd i december 2013, där 281 

personer deltog, uppger 80 procent 

att de är nöjda eller mycket nöjda med 

KVDs tjänst, service och bemötande.

KVD norge

corporate 
responsibility

Tony Rolander, fordons-
tekniker på KVD.

KVD norge
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Våra medarbetare

Anneli Axelsson Fägersten och 
Annika Alfredsson, säljkoordinatorer 

för bil på KVD.

KVD är ett företag i ständig  
förändring och det är 
medarbetarna som driver 
verksamheten framåt. Marknads
platsen finns på internet men det 
är medarbetarna som varje dag 
levererar företagets tjänst. De 
träffar befintliga och potentiella 
kunder, levererar service och 
bygger KVDs varumärke. 

Arbetet på KVD genomsyras av de 

gemensamma värderingarna: respekt, 

engagemang och prestigelöshet. Dessa

innebär att man har en positiv attityd 

till varandra, till kunder och deras 

egendom; är engagerade och lösnings-

orienterade; och samarbetar, lyssnar 

på varandra och på både köpande och 

säljande kunder.  

KVDs kraftiga tillväxt har lett till 

att företaget idag består av en lyckad 

blandning av medarbetare som varit 

länge i företaget, med lång rutin 

och värdefulla erfarenheter, och 

nya medarbetare, som kommer in 

med nya tankar, idéer och kunskap. 

I december 2013 var 186 personer 

anställda i KVD-koncernen, varav  

51 kvinnor och 135 män.

Varje individ 
bidrar till före
tagets framgång.
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KVD Kvarndammen ab 1991-2013

KVD historiK

År 2013 får webbplatsen 
kvd.se ett nytt utseende 
och utökade sökfunktioner. 
Försäljningstjänsten för 
privatpersoner etableras och 
intresset samt antalet sålda 
bilar ökar successivt under 
året. KVDs anläggning  
i Täby öppnas.

1991 KVD startar som ett 
konsultföretag med fyra medarbetare. 
I Sverige är samhällsekonomin i 
svajning med finanskris och många 
konkurser. KVD:s affärsidé är att 
hjälpa finansbolag och banker att 
städa i leasingstockar samt ta hand om 
återtag, värderingar och försäljning i 
Västsverige.

1993 Tiderna är bättre och KVD 
börjar erbjuda sina tjänster till företag 
och myndigheter över hela landet. 
Avtal skrivs exempelvis med Nordea, 
Skandiabanken och Posten. KVD 
får tillgång till en försäljningshall i 
Agnesberg utanför Göteborg.

1994 KVDs auktioner flyttar till 
Kungälv, där företagets huvudkontor 
ligger än idag. Offentliga auktioner 
hålls varje vecka, dels i auktionshallen 
i Kungälv, dels lokalt på plats ute i 
landet. KVD har egen flyttpersonal 
med lastbilar som inventerar och 
tömmer konkursbon. Egendomen körs 
sedan till den egna auktionshallen. 
Allt fler bilar säljs på auktionerna.

1996 Konjunkturen förbättras 
ytterligare och konkurserna blir färre, 
vilket gör att man på KVD bestämmer 
sig för att satsa på bilauktioner. 
KVD hyr en auktionsanläggning i 
Helsingborg och startar ett samarbete 
med ett företag i Strängnäs. Antalet 
sålda bilar fortsätter att öka.

1999 KVD skapar sin första 
hemsida och lägger ut listor med 
auktionsbilarna på internet. Den 
webbadress som används är  
www.bilauktioner.com.

2000 Det blir möjligt för köpare att 
lämna förhandsbud via nätet, inför på-
platsauktionerna. KVDs anläggningar 
i Landskrona och Östersund öppnas.

2001 KVD börjar med renodlade 
nätauktioner, samtidigt som på-
platsauktionerna fortsätter. KVD 
öppnar anläggningar i Åkersberga 
utanför Stockholm och Vimmerby.

2002 Flera uppdragsgivare vill 
att deras bilar enbart ska säljas på 
nätauktion eftersom resultatet 
generellt sett blir bättre då.

2003 KVD går över till att sälja 
alla bilar på nätauktion. Antalet 
medarbetare i företaget är nu cirka 30 
personer. Arbetet med att utveckla den 
automatiska bilvärderingstjänsten 
bilpriser.se inleds.

2004 KVD fokuserar på att utveckla 
nätauktionerna samt processen runt 
dessa. Säljarbetet för att få in nya 
uppdragsgivare intensifieras.

2006 KVD tecknar ett avtal 
med Svenska Bankföreningen 
om att leverera system för 
kreditstocksvärderingar utifrån EU:s 
kapitaltäckningsdirektiv Basel II. KVDs 
anläggning i Linköping öppnar.

2007 KVD säljer 10 000 fordon och 3 
000 övriga objekt på nätauktionerna. 
På-platsauktionerna av övriga objekt 
flyttas i huvudsak till nätet. Sjätte AP-
fonden köper 60 procent av KVD.

2008 Antalet unika besökare på  
kvd.se är uppe i 100 000 per vecka.

2009 Den nya auktionsanläggningen 
i Strängnäs levererar sina första objekt. 
Auktionssajten kvd.se passerar 200 000 
unika besökare per vecka i genomsnitt.

2010 Den engelskspråkiga 
auktionssajten kvdauctions.com 
lanseras. Sajten vänder sig i första 
hand till köpare utanför Sveriges 
gränser. I slutet av året blir det 
börsnoterade private equity-bolaget 
Ratos nya ägare av KVD.

2011 Marknadsplatsen kvd.se och 
värderingssajten bilpriser.se lanserar 
mobilsajter där användarna kan lägga 
bud på auktionsobjekt och värdera 
i sin mobiltelefon eller surfplatta. 
Auktionsanläggningen i Kållered, 
söder om Göteborg, öppnas.

2012 KVD börjar sälja bilar åt 
privatpersoner och inleder en 
internationell expansion genom att 
etablera sig i Norge. En ny anläggning 
öppnas i Sundsvall.

2013 KVDs webbplats kvd.se 
får nytt utseende och utökade 
sökfunktioner. Försäljningstjänsten 
för privatpersoner etableras och 
intresset samt antalet sålda bilar 
ökar successivt under året. KVDs 
anläggning i Täby öppnas.
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styrelse

ebbe pelle Jacobsen
Ordförande

Född 1949
CEO Delsey SA

Ledamot sedan 2010
Övriga styrelseuppdrag:  

Netonnet, Delsey, 
Scandinavian Business Seating, 

Bo Concept, Praktiker AG

annika alfredsson
Ledamot, arbetstagarrepresentant 
Född 1972
Säljkoordinator KVD, sedan 1999
Arbetstagarrepresentant sedan 2013

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

peter carrick
Ledamot

Född 1952
Ledamot sedan 2010

Övriga styrelseuppdrag:  
Silva Group AB, Wermlands 

mechanics Group AB, 
Nordanland Investment AB

ingrid engström
Ledamot

Född 1958
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 

stefan holmgren
Ledamot

Född 1961
Partner StensVreta Kapitalförvaltning 

Ledamot sedan 2006  
Övriga styrelseuppdrag: 

Holmbergs Child Safety, Gnotec,  
Översvämningsfonden Sverige, Chelys 

Kapitalförvaltning, NVGAS

cecilia lundberg
Ledamot

Född 1978
Investment manager Ratos

Ledamot sedan 2013

ann roslund
Ledamot, arbetstagarrepresentant 
Född 1970
Säljkoordinator KVD, sedan 2008 
Arbetstagarrepresentant sedan 2013

camilla engvert
Suppleant, arbetstagarrepresentant 
Född 1968
Säljkoordinator KVD, sedan 2008 
Arbetstagarrepresentant sedan 2013
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leDning

Övre raden från vänster: Per Blomberg, Business Unit Director Heavy Equipment; Benny Karlsson, Marketing Manager; 
Oscar Hamréus, Human Resources; Ulrika Drotz Molin, CEO; Mattias Forslund, Business Unit Director Cars & Boats; 
Henrik Otterstedt, COO; Håkon Bråthen, Regional Manager Norway.
 
Främre raden från vänster: Oskar Svarfvar, CIO; Madeleine Fritz, Sales Manager; Karin Nilsson, CFO;
Dag Thyselius, Communication & PR Manager; Sten Falk, Business Development.

Saknas på bild: Mathias Björkman, CEO KVD Bilpriser.
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Den under 2010 nybildade koncernen, med KVD Kvarndammen Gruppen AB som nytt moderbolag, redovisas legalt i årsredovisningen 
från 19 november 2010. Den nybildade koncernen redovisas enligt IFRS vilket inte den tidigare koncernen med KVD Kvarndammen 
AB som moder bolag gjort. För att lättare kunna följa utvecklingen över tiden och därmed skapa jämförbarhet redovisas jämförelsetal 
utifrån proformerade siffror i ovanstående flerårsöversikt. De proformerade värdena utgår från den tidigare koncernen med KVD 
Kvarndammen AB som moderbolag justerade för återlagda goodwillavskrivningar som är den mest väsentliga skillnaden mellan IFRS 
och tidigare tillämpade redovisnings principer.  

Resultatsräkning Tkr 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 296 558 287 356 275 736 238 588

Rörelsens kostnader -260 726 -242 386 -220 221 -199 280

Övriga intäkter/kostnader 10 604 687 1 580 —

EBITDA 46 436 45 657 57 095 39 308

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar -2 429 -4 243 -4 884 -4 558

EBITA 44 007 41 414 52 211 34 750

Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar — — — -72

EBIT 44 007 41 414 52 211 34 678

Finansiella intäkter 469 1 014 1 245 941

Finansiella kostnader -15 292 -17 283 -11 415 -2

Resultat från andelar i intresseföretag  —  — — -2

EBT 29 184 25 145 42 041 35 615

Skatt -6 730 -9 238 -10 640 -9 844

Minoritets andel — — — 2

Årets/periodens resultat 22 454 15 907 31 401 25 773

Rapport över kassaflöden

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 25 267 27 199 35 999 27 533

Förändring av rörelsekapital -3 038 0 -4 240 6 696

Kassaflöde från löpande verksamhet 22 229 27 199 31 759 34 229

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -3 863 23 524 -4 205 -4 432

Kassaflöde före förvärv och avyttring av företag 18 366 50 723 27 554 29 797

Nettoinvesteringar i företag — 28 182 1 968 661

Kassaflöde efter investeringar 18 366 78 905 29 522 30 458

Förändring av lån -27 291 68 625 -65 239 —

Lämnad utdelning — -153 000 — -14 000

Övrigt 709 1 196 7 419 6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26 582 -83 179 -57 820 -13 994

Årets/periodens kassaflöde -8 216 -4 274 -28 298 16 464

Rapport över finansiell ställning

Goodwill 510 693 510 693 510 693 79 017

Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 234 — — 20

Materiella anläggningstillgångar 6 774 7 742 62 600 63 410

Finansiella tillgångar — —  407 313

Uppskjutna skattefodringar 5 035 1 989  — —

Summa anläggningstillgångar 526 736 520 424 573 700 142 760

Lager 4 810 6 507 5 302 3 398

Kundfordringar 4 548 3 590 2 576 1 439

Övriga omsättningstillgångar exkl likvida medel 74 005 59 960 40 021 71 855

Likvida medel 5 372 14 104 18 348 36 096

Summa omsättningstillgångar 88 735 84 161 66 247 112 788

Summa tillgångar 615 471 604 585 639 947 255 548

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 276 138 254 592 391 659 153 088

Innehav utan bestämmande inflytande — — — 37

Avsättningar 3 585 979 1 915 2 260

Långfristiga skulder 190 690 222 473 135 051 —

Kortfristiga skulder 145 058 126 541 111 322 100 163

Summa eget kapital och skulder 615 471 604 585 639 947 255 548

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. Antalet unika 
besökare uppgår till cirka 180 000 per 
vecka i Sverige och cirka 11 000 i Norge.
 I koncernen ingår också Sveriges 
största värderingsportal för personbilar, 
bilpriser.se
 Koncernen har 186 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), Strängnäs, 
Landskrona, Göteborg (Kungälv och Kål-
lered), Linköping och Oslo, samt i övrigt 
genom samarbetspartners i Vimmerby, 
Sundsvall, Östersund och Luleå. Huvud-
kontoret 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 75 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  
tilläggstjänster 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 180 000 unika besökare per vecka. 
Marknadsplatsen kvdnorge.no har i 
genomsnitt cirka 11 000 unika besökare 
per vecka. 
 

2013 sålde KVD Sverige cirka 30 000 
objekt, av dessa var cirka 24 400 fordon 
och 5 600 maskiner och andra övriga 
objekt. I KVD Norge såldes drygt 300 
fordon under 2013. 
 I KVD ingår även Sveriges största 
värderingsportal för personbilar, 
bilpriser.se, som drivs av dotterbolaget 
KVD Bilpriser AB. Under 2013 gjorde 
bolaget drygt 20 miljoner värderingar.
   
Väsentliga händelser under året
Under året drabbades anläggningen i 
Åkersberga av en brand vilket medförde 
produktionsstöringar under andra 
kvartalet. De skador och avbrott som 
uppstod täcks av KVDs försäkring. 
   
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 2013 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 ut-
veckling. Miljöarbetet ska bedrivas med 
ständiga kundanpassade miljöförbätt-
ringar. KVD ska eftersträva ett långsik-
tigt miljöarbete med ett livscykelper-
spektiv 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 2013 kraftigt ökat 
förmedlingsuppdragen från privatper-
soner, 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 490 000 
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 2013 har 
KVD fortsatt tidigare års utveckling 
med allt fler uppdragsgivare och ökad 
omsättning som följd. Under året 
vidare utvecklades försäljningstjänsten 
för privatpersoner.

Förvaltningsberättelse
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Finansiell ställning och resultat 
Soliditeten uppgick till 45 (42) procent per 
den 31 december 2013 och det egna kapi-
talet uppgick till 276 138 (254 592) TSEK. 
 Likvida medel uppgick till 5 372 (14 104) 
TSEK per den 31 december och innebär 
en minskning med 8 732 TSEK jämfört 
med föregående år. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till 22 229 
(27 199) TSEK. Koncernen har amorterat 
lån med 28 077 TSEK.
 De immateriella tillgångarna uppgick 
den 31 december 2013 till 514 927 (510 
693) TSEK och består av goodwill samt 
balanserade utvecklingsutgifter, och hela 
årets förändring är hänförlig till investe-
ringar i balanserade utvecklingsutgifter 
avseende KVDs webplattform.
 Det förbätttrade resultatet jämfört med 
föregående år är framför allt hänförligt 
till förbättrade marginaler i den svenska 
verksamheten inom affärsområdet bilar 
och fritidsfordon.    
 
Moderbolaget    
Årets resultat uppgick till -1 939 (-8 812) 
TSEK. Det egna kapitalet uppgick den 31 
december 2013 till 199 283 (201 222) TSEK. 
Soliditeten uppgick till 32 (32) procent och 
likvida medel till 102 (627) 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 607 166 (599 332) TSEK, vilket 
till sin helhet är hänförligt till aktieägar-

tillskott till det norska dotterbolaget. 
Bolagets skuld avseende syntetiska per-
sonaloptioner har ökat till 19 472 (16 848) 
TSEK och är till övervägande del hänförligt 
till en ny omvärdering till verkligt värde.
 Moderbolaget har under året omvand-
lat lån till det norska dotterbolaget till 
aktieägartillskott.

Medarbetare    
Vid utgången av 2013 uppgick antalet 
medarbetare till 186 (184), varav 51 (52) 
kvinnor. Medelantalet anställda uppgick 
till 185 (184).   

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

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång har Anders 
Borg avgått som styrelseledamot och 
Cecilia Lundberg valts in.

Utsikter inför 2014
KVD Kvarndammen kommer under 
2014 att fortsätta fokusera på en lönsam 
tillväxt genom framför allt ett ökat antal 
förmedlade fordon och maskiner samt 
etablering av ytterligare produktionsan-
läggningar i Sverige. Vidare ska fler upp-
dragsgivare erbjudas att sälja via så kallad 
Direktauktion, där uppdragsgivarna har 

möjlighet att sälja via auktions sajten  
kvd.se från den egna anläggningen. 
Därut över kommer stort fokus att läggas 
på att öka antalet förmedlingsuppdrag i 
Norge och nå lönsamhet under året.
 Antalet värderade bilar på bilpriser.se 
förväntas öka i och med ett ökande utbud 
av tjänster, exempelvis mobila applika-
tioner.

   

Intäkter, resultat och ställning – koncernen 2013 2012 20114) 20104)

Nettoomsättning 296 558 287 356 275 736 —

Koncernens egna kapital 276 138 254 592 391 659 360 254

Balansomslutning 615 471 604 585 639 947 693 349

Resultat efter finansnetto 29 184 25 145 42 041 -2 796

Räntekostnader m m -15 292 -17 283 -11 415 —

Årets resultat 22 454 15 907 31 401 -2 796

Soliditet 1) 45% 42% 61% 52%

Avkastning på total eget kapital 2) 7% 7% 8% -1%

Avkastning på eget kapital 3) 8% 5% 8% -2%

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 

4)  Från och med 1 januari 2011 tillämpar koncernen IFRS. Jämförelseår avser dock endast perioden 2010.11.19 – 2010.12.31 eftersom verksamheten i koncernen med KVD Kvarndammen 
Gruppen AB som moderbolag startades i samband med att Ratos AB förvärvade 100% av aktierna i KVD Kvarndammen AB i december 2010. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel, disponeras enligt 
följande:  
 
Moderföretaget
Till årsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel
 
Balanserad vinst 201 171 229 kr
Årets resultat -1 938 946 kr

 199 232 283 kr 

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 199 232 283 kr

 199 232 283 kr

Beträffande moderföretagets och 
koncernens resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande finansiella 
rapporter samt noter. Alla belopp 
uttrycks i tusental svenska kronor där  
ej annat anges. 
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Resultaträkning
Koncernen
Belopp i tkr 2013 2012

Intäkter 5 298 222 286 519

Övriga rörelseintäkter 6 7 060 1 490

Förändring av pågående arbete för annans räkning -1 664 837

Aktiverat arbete för egen räkning 4 234 —

Köpta tjänster -77 961 -81 088

Övriga externa kostnader 7,8 -66 531 -51 462

Personalkostnader 9 -116 234 -109 836

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10 -2 429 -4 243

Övriga rörelsekostnader 6 -690 -803

Rörelseresultat 11 44 007 41 414

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 12 469 1 014

Finansiella kostnader 13 -15 292 -17 283

Resultat efter finansiella poster 29 184 25 145

Inkomstskatt 14 -6 730 -9 238

Årets resultat 22 454 15 907

Hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare 22 454 15 907

Innehav utan bestämmande inflytande — —

Koncernen
Belopp i tkr 2013 2012

Årets resultat enligt resultaträkningen 22 454 15 907

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras 
till årets resultat i resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -908 30 

Övriga poster — -8

Övrigt totalresultat, netto efter skatt -908 22    

Summa årets totalresultat 21 546 15 929

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 21 546 15 929

Innehav utan bestämmande inflytande — —

Rapport över totalresultat

Not
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Rapport över finansiell ställning
Koncernen
Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 15 4 234 —

Goodwill 16 510 693  510 693    

514 927 510 693

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 17 1 356 1 454

Inventarier, verktyg och installationer 18 5 418 6 288

6 774 7 742

Uppskjutna skattefordringar 27 5 035 1 989

Summa anläggningstillgångar 526 736 520 424

Omsättningstillgångar
Varulager 20  4 810     6 507    

Kundfordringar 21  4 548     3 590    

Skattefordringar  2 812    —

Övriga fordringar  145     1 760    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22  17 429     12 711    

Fordran redovisningsmedel 23  53 619     45 489    

Likvida medel 24  5 372     14 104    

Summa omsättningstillgångar  88 735     84 161    

SUMMA TILLGÅNGAR 615 471 604 585

EGET KAPITAL OcH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

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

Övrigt tillskjutet kapital 25  210 008     210 008    

Omräkningsreserv -878     30    

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  66 958     44 504    

S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets

aktieägare  276 138     254 592    

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26  170 900     205 625    

Övriga finansiella skulder 8  318     — 

Skuld personaloptioner 4, 9  19 472     16 848    

Uppskjutna skatteskulder 27  3 585     979    

 194 275     223 452    

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26  36 786     28 077    

Övriga finasiella skulder 8  786     — 

Leverantörsskulder  15 213     17 056    

Aktuella skatteskulder  —  1 097    

Skuld redovisningsmedel 23  53 619     45 489    

Övriga skulder  7 264     6 083    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28  31 390     28 739    

 145 058     126 541    

SUMMA EGET KAPITAL OcH SKULDER 615 471 604 585

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 2012  50     363 004     — 28 605 391 659

Totalresultat:
Årets resultat  —  —  — 15 907 15 907

Övrigt totalresultat:   

– omräkningsdifferens 30 30

– övriga poster -8 -8
Summa övrigt totalresultat, efter skatt  —     —    30 -8 22

Summa totalresultat  —     —    30 15 899 15 929

Transaktioner med aktieägare:
Aktieägartillskott  —  4     —  —  4    

Utdelning*   -153 000 -153 000

Summa transaktioner med aktieägare  —    -152 996  —  —    -152 996

Utgående balans per 31 december 2012  50    210 008 30 44 504 254 592

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, efter skatt  —     —    -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

*  Den gjorda utdelningen till ägaren bedöms 
motsvara en återbetalning av från ägaren erhållet 
aktieägartillskott.

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Rapport över kassaflöden
Koncernens
Belopp i tkr Not 2013 2012

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 44 007 41 414

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar 1 848 4 244

Realisationsresultat anläggningstillgångar -194 81

Resultatandel intressebolag — -185

Erhållen ränta 724 1 014

Erlagd ränta -9 695 -6 191

Betald inkomstskatt -11 423 -13 178

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

25 267 27 199

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 1 699 -1 205

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -4 319 -6 124

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder -418 7 329

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 229 27 199

Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterbolag — 27 382

Försäljning av intressebolag — 800

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 233 —

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 009 -3 476

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 379 27 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 863 51 706

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 786 233 625

Amortering av lån -28 077 -165 000

Utdelning — -153 000

Aktieägartillskott — 5

In- och återbetalda optionspremier 709 1 191

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26 582 -83 179

Årets kassaflöde -8 216 -4 274

Likvida medel vid årets början 14 104 18 348

Omräkningsdifferenser i likvida medel -516 30

Likvida medel vid årets slut 24 5 372 14 104
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Resultaträkning
moDerbolaget
Belopp i tkr Not 2013 2012

Nettoomsättning 5 5 129 5 947

5 129 5 947

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 7 -501 -1 392

Personalkostnader 9 -4 571 -4 488

Avskrivn av materiella anläggningstillg 10 -52 -63

Övriga rörelsekostnader 6 -4  —

11 -5 128 -5 943

Rörelseresultat  1    4

Resultat från finansiella poster
Erhållna koncernbidrag 21 240 12 161

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 2 8

Övr ränteintäkt och likn resultatposter koncernbolag 12 —  78 

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -14 872 -17 256

Räntekostn och liknande resultatposter koncernbolag 13 -8 310 -3 807

-1 940 -8 816

Resultat efter finansiella poster -1 939 -8 812

Resultat före skatt -1 939 -8 812

Skatt på årets resultat 14  —  — 

Årets resultat -1 939 -8 812

moDerbolaget
Belopp i tkr 2013 2012

Årets resultat -1 939 -8 812

Övrigt totalresultat — —

Summa årets totalresultat -1 939 -8 812

Rapport över totalresultat
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Balansräkning
moDerbolaget
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 18 17 230

17  230    

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 19 607 166 599 332

Fordringar hos koncernföretag — 7 756

607 166 607 088

Summa anläggningstillgångar 607 183 607 318

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 13 662 9 132

Aktuella skattefordringar 105 89

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 50 159

13 817 9 380

Kassa och bank 24 102 627

Summa omsättningstillgångar 13 919 10 007

SUMMA TILLGÅNGAR 621 102 617 325

EGET KAPITAL OcH SKULDER
Bundet eget kapital

Aktiekapital  50     50    

 50     50    

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 25 201 172 209 984

Årets resultat -1 939 -8 812

199 233 201 172

Summa eget kapital 199 283 201 222

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 170 900 205 625

Skulder till koncernföretag 26 191 401 163 955

Skuld personaloptioner 4, 9 19 472 16 848

381 773 386 428

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 36 000 28 000

Leverantörsskulder  90    209

Skulder till koncernföretag  232 —

Övriga skulder 377 387

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 3 347 1 079

40 046 29 675

SUMMA EGET KAPITAL OcH SKULDER 621 102 617 325

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 29  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 2012  50     363 000    -16 363 034

Disposition föregående års resultat -16 16  —

Årets resultat —    — -8 812 -8 812

Övrigt totalresultat — — — —

Summa totalresultat  —     —    -8 812 -8 812

Transaktioner med aktieägare

Utdelningar* — -153 000 — -153 000

Utgående balans per 31 december 2012  50    209 984 -8 812 201 222

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  —    -8 812 -1 939 -1 939

Summa transaktioner med aktieägare  —    —  —    —

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

*  Den gjorda utdelningen till ägaren bedöms 
motsvara en återbetalning av från ägaren 
erhållet aktieägartillskott.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Rapport över kassaflöden
moDerbolaget
Belopp i tkr Not 2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar 52 63

Realisationsresultat anläggningstillgångar 4 —

Erhållna koncernbidrag 12 161 11 270

Erhållen ränta 2 86

Erlagd ränta -9 275 -6 232

Betald inkomstskatt — -3

Kassaflöde fr den löpande verksamh före  
förändringar av rörelsekapital

2 945 5 188

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 77 4 195

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder -52 -4 113

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 970 5 270

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag — -53

Lämnade aktieägartillskott till dotterbolag — -11 704

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -165 -147

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -322 —

Lämnade lån till koncernbolag — -7 756

Kassaflöde från investeringsverksamheten 157 -19 660

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 23 639 331 480

Amortering av lån -28 000 -165 000

Utdelning — -153 000

In- och återbetalda optionspremier 709 1 191

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 652 14 671

Årets kassaflöde -525 281

Likvida medel vid årets början 627 346

Likvida medel vid årets slut 24 102 627
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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, 44290 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 myndig heter. KVD 
Kvarndammen Gruppen AB är moderbo-
lag och upprättar koncern redovisning.
 Moderbolag i den största koncernen 
där KVD Kvarndammen Gruppen AB 
ingår och där koncernredovisning upp-
rättas 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 Inter-
national Financial Reporting Standards 
(IFRS) samt tolkningar av IFRS Interpre-
tations Committee (IFRIC). KVD Kvarn-
dammen Gruppen har i enlighet med 
undantagsreglerna för icke noterade 
företag valt att inte tillämpa IAS 33 
Resultat per aktie samt IFRS 8 Rörelse-
segment.   
 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 
tolkningar som gäller för 2013 
Ändringarna i IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter kräver ytterligare 
upplysningar i övrigt totalresultat så att 
poster i övrigt totalresultat grupperas i 
två kategorier: a) poster som inte kom-
mer omföras till resultatet och b) poster 
som kommer omföras till resultatet om 
vissa kriterier är uppfyllda. Ändringen 
har inte givit några effekter, förutom 
ändrad rubriksättning, för de finansiella 
rapporterna.    

IFRS 13 Värdering till verkligt värde 
fastställer ett regelverk för värdering 
till verkligt värde där så krävs av andra 
standarder. Standarden är tillämplig 
vid värdering till verkligt värde av både 
finansiella och icke-finansiella poster. 
Verkligt värde definieras som det pris 
som skulle erhållas vid en försäljning 
av en tillgång eller den ersättning som 
skulle erläggas för att överföra en skuld 
i en normal transaktion mellan mark-
nadsaktörer vid värderingstidpunkten 
(”exit price”). IFRS 13 kräver även flera 
kvantitativa och kvalitativa upplys-
ningar om värdering till verkligt värde. 
Ändringen har inte givit någon effekt på 
koncernens finansiella rapporter.

Nya och ändrade standarder och 
tolkningar som ännu ej trätt ikraft 
IASB har publicerat följande nya och 
ändrade standarder som vid utfär-
dandet av denna årsredovisning ännu 
ej trätt i kraft och/eller ännu ej är 
godkända för tillämpning inom EU: 
Ändringar i IFRS 10 Koncernredovis-
ning, IFRS 11 Samarbets arrangemang, 
IFRS 12 Upplysningar om andelar i an-
dra företag, IAS 27 Separata finansiella 
rapporter, IAS 28 Innehav i intresse-
företag och joint ventures, Investment 
Entities (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och 
IAS 27), IAS 32 Finansiella instrument: 
Klassificering (Kvittning av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder), IAS 
36 Nedskrivningar (Upplysningar om 
återvinningsvärdet för icke finansiella 
tillgångar), IAS 39 Finansiella instru-
ment: Redovisning och värdering (Byte 
av motpart för derivat och förlängning 
av säkringsredovisning), IAS 19 Ersätt-
ningar till anställda (Förmånsbestämda 
planer), IFRS 9 Financial Instruments 
och efterföljande ändringar i IFRS 9 och 
IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplys-
ningar och IAS 39 Finansiella instru-
ment: Redovisning och värdering.
 Företagsledningens bedömning är 
att de nya och ändrade standarder som 
ska tillämpas från 2014 inte får någon 
väsentlig effekt på koncernens finan-
siella rapporter. Effekt av övriga nya och 
ändrade standarder som ska tillämpas 
från 2015 och framåt utreds fortfarande. 
    
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 röst-
berättigande aktier som utan dröjsmål 
kan utnyttjas eller konverteras beaktas. 
Bestämmande inflytande föreligger i 
normalfallet då moderbolaget direkt  
eller indirekt innehar aktier som repre-
senterar mer än 50 % av rösterna.
 Dotterföretag tas med i koncernre-
dovisningen från och med förvärvstid-
punkten och exkluderas ur koncernredo-
visningen 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 dot-
terföretag har vid behov justerats för 
att överensstämma med koncernens 
redovisningsprinciper. Alla koncernin-
terna 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 
förvärvade andelarna överstiger sum-
man av verkliga värden på förvärvade 
identifierbara tillgångar och skulder  
redovisas skillnaden som goodwill. Om 
anskaffningskostnaden understiger 
verkligt värde beräknat enligt ovan, 
redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen.
 Minoritetsintressen redovisas med 
angivande av minoritetsdelägarnas 
proportionella andel av redovisat 

Tilläggsupplysningar och noter
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verkligt värde på tillgångar och skulder. 
Vid förvärv av minoritetsandelar 
redovisas eventuell skillnad mellan 
anskaffningsvärdet för de förvärvade 
andelarna och verkliga värden på 
förvärvade identifierbara tillgångar och 
skulder direkt mot eget kapital.   
    
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 
kassagenererande enheter som för-
väntas dra nytta av synergierna som 
uppkommer vid förvärvet. Goodwill 
skall prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov, eller oftare när det 
finns en indikation på att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. 
Om återvinningsvärdet för en kassage-
nererande 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 
tillgångar 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.  
     
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet 
av den ersättning som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter och liknande 
avdrag.      
  
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 ge-
nomförts. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas fördelat över 
löptiden med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. Effektivräntan är den 
ränta som gör att nuvärdet av alla 
framtida in- och utbetalningar under 
räntebindningstiden 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 över leasing-
perioden, såvida inte ett annat systema-
tiskt sätt bättre återspeglar användarens 
ekonomiska nytta över tiden. 
 Vid finansiell leasing redovisas objek-
tet som en anläggningstillgång i koncer-
nens rapport över finansiell ställning.  
Motsvarande 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 valutakur-
ser 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. Skat-
tepliktigt 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 skat-
teskuld beräknas enligt de skattesatser 
som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen.     
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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 skatteplik-
tigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s k balansräkningsmetoden. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas 
för i princip alla skattepliktiga tempo-
rära skillnader, och uppskjutna skat-
tefordringar 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 redovisas 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 rörelseförvärv) och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat 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 
skatteskulder kvittas då de hänför sig till 
inkomstskatt som debiteras av samma 
myndighet och då koncernen har för 
avsikt att reglera skatten med ett net-
tobelopp.     
    

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt 
redovisas som en kostnad eller intäkt 
i resultaträkningen, utom när skatten 
är hänförlig till transaktioner som 
redovisats i övrigt totalresultat eller 
direkt mot eget kapital. I sådana fall 
ska även skatten redovisas i övrigt 
totalresultat eller direkt mot eget 
kapital. Vid aktuell och uppskjuten 
skatt som uppkommer vid redovisning 
av rörelseförvärv, ska skatteeffekten 
redovisas i förvärvskalkylen.  
    
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 tillgången 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 upparbetad immateriell tillgång 
redovisas utgifter för utveckling som en 
kostnad i den period de uppkommer.

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 utgifter 
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 räkenskapspe-
riod, effekten av eventuella ändringar 
i bedömningar 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, be-
räknas tillgångens återvinningsvärde för 
att kunna fastställa värdet av eventuell 
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 kostnadfö-
ras 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 återföring 
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 avtal-
senliga villkor. En finansiell tillgång eller 
en del av en finansiell tillgång bokas bort 
från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller när 
bolaget förlorar kontrollen över den. En fi-
nansiell skuld eller en del av en finansiell 
skuld bokas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen 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 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 
löptiden resulterar i det initialt redovi-
sade värdet för den finansiella tillgången 
eller den finansiella skulden.  
      
Kvittning av finansiella  
tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen 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 värdeföränd-
ringar. 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 Kund-
fordringar kategoriseras som ”Låneford-
ringar och kundfordringar” vilket innebär 
värdering till upplupet anskaffningsvär-
de. Kundfordringarnas förväntade löptid 
är dock kort, varför redovisning sker 
till nominellt belopp utan diskontering. 
Avdrag görs för fordringar som bedömts 
som osäkra. Nedskrivningar av kundford-
ringar 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 
inneburit 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.

Varulager 
Handelsvaror   
Varulager värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värde. Anskaffningsvärdet beräknas 
genom tillämpning av först in, först ut-
metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde 
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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 
uppskattning 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 för-
pliktelsen, ska det redovisade värdet mot-
svara 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 Re-
dovisning för juridiska personer. Tillämp-
ning av RFR 2 innebär att moderföretaget 
så långt som möjligt tillämpar alla av EU 
godkända IFRS inom ramen för Årsredo-
visningslagen och Tryggandelagen samt 
beaktat sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Skillnaderna mellan 
moderbolagets och koncernens redovis-
ningsprinciper 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 an-
nat systematiskt sätt bättre återspeglar 
den ekonomiska nyttan över tiden.

Nya och ändrade standarder och 
tolkningar som gäller för 2013
Inga av årets nya och ändrade standarder 
har haft någon påverkan på moderbola-
gets finansiella rapporter.

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

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
Goodwill prövas årligen för nedskriv-
ning. Prövningen kräver en uppskattning 
av parametrar som påverkar det fram-
tida kassaflödet samt fastställande av 
diskonteringsfaktor. 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 ex-
ponering, 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 
försäljning 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 
för ränterisk genom dess lånefinansie-
ring. 75% av lånen är räntesäkrade på 15 
månader via derivat, men hänsyn tagen 
till förväntad amorteringsplan under 
perioden. 
 Under ”Känslighetsanalys för mark-
nadsrisker” nedan presenteras effekter av 
ändrade marknadsräntor.   
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Känslighetsanalys för marknadsrisker 
Från och med mars 2013 räntesäkrar kon-
cernen 75% av upplåningen. Om räntan 
stiger med en procentenhet blir effekten 
på finansnettot 2014, baserat på skulden 
vid årsskiftet, totalt 0,5 (0,6) 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 2013 och 
vid årets utgång var samtliga avtalade 
lånevillkor (s.k. covenants) uppfyllda, 
dessa beskrivs på sidan 34.

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 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 — 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 37 584 196 087 193 206 427 787

Koncernen 2012-12-31
Skulder till kreditinstitut  — 28 907 156 925 55 442 241 274

Leverantörsskulder 17 056  —  —  — 17 056

Syntetiska optioner/syntetiska aktier — — — 16 848 16 848

Summa 17 056 28 907 156 925 72 290 275 178

Moderbolaget 2012-12-31
Skulder till kreditinstitut — 28 907 156 925 55 442 241 274

Övriga långfristiga skulder — — — 169 267 169 267

Leverantörsskulder 209 — —  — 209

Syntetiska optioner/syntetiska aktier — — — 16 848 16 848

Summa 209 28 907 156 925 241 557 427 598



 Årsredovisning 2013 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697 33

finansiell information

Kredit och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att 
motparten i en transaktion orsakar 
koncernen 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

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar  4 548     3 590    — —

Övriga fordringar  2 957     1 760     105     89    

Upplupna intäkter såsom provisioner  11 692     7 759    — —

Fordran redovisningsmedel  53 619     45 489     — —

Likvida medel  5 372     14 104     102     627    

Maximal exponering för kreditrisk  78 188     72 702     207     716    

Finansiella tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar 78 188 72 702 207 716

Summa finansiella tillgångar 78 188 72 702 207 716

Finansiella skulder
Verkligt värde via resultaträkningen

Innehav för handel 9 960 8 178 9 960 8 178

Fair value option 9 512 8 670 9 512 8 670

Övriga finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut 207 686 233 702 206 900 233 625

Leverantörsskulder 15 213 17 056 90 209

Skuld redovisningsmedel 53 619 45 489 — —

Summa finansiella skulder 295 990 313 095 226 462 250 682

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

Kredit och motpartsrisk

Kategorisering av finansiella instrument
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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 mark-
nadstransaktioner 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 2012-01-01 7 415

Anskaffat under året 1 191

Omvärdering av skuld som redovisas i resultaträkningen 8 242

Utgående redovisat värde 2012-12-31 16 848

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

        
Omvärderingen har resulterat i att resultaträkningen har 
belastats med en kostnad om 1 915 (8 242). För ytterligare 
information 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 ge-
nerera skälig avkastning till aktieägarna och nytta till övriga 
intressenter.
 Koncernen följer upp kapitalstrukturen på basis av netto-
skuld 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 2013 var 
att nettoskuld dividerat med EBITDA för koncernens svenska 
verksamhet inte fick överstiga 4,25 vid årets utgång. Utfallet 
per den 31 december var 3,34 (4,24). Koncernens mål för 2014 
är att nettoskuld dividerat med EBITDA inte får överstiga 3,25 
vid årets utgång.  Även koncernens kovenantkrav avseende 
räntetäckningsgrad, som ej får understiga 1,0, uppfylldes då 
utfallet blev 1,1 (6,4). Målet är fortsatt att räntetäckningsgra-
den inte understiger 1,0.     

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Upplåning  207 686     233 702    

Minus likvida medel -5 372    -14 104    

Nettoskuld för hela koncernen  202 314     219 598    

Nettoskuld för koncernens svenska verksamhet  202 050     231 187    

EBITDA för hela koncernen  46 436     45 657    

EBITDA för koncernens svenska verksamhet  60 410     54 583    

Nettoskuld/EBITDA för hela koncernen 4,36 4,81

Nettoskuld/EBITDA för koncernens  
svenska verksamhet 3,34 4,24

Not 5 Intäkter    

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

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Fordon 243 819 228 198 - -

Övriga objekt 39 997 46 042 - -

Värderingar 8 145 7 341 - -

Annonsering 4 133 2 954 - -

Övrig försäljning 2 128 1 984 124 2

Management fee  -  -  5 005     5 945    

Summa  298 222     286 519     5 129     5 947    
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Not 6 Övriga rörelseintäkter och kostnader   

Övriga rörelseintäkter, Koncernen 2013 2012

Reavinst vid avyttring av intresseföretag  -  209    

Reavinst vid avyttring av fastighet  -  512    

Försäkringsersättningar  5 363     - 

Övriga poster  1 697     769    

Summa  7 060     1 490    

Övriga rörelsekostnader, Koncernen

Reaförlust vid avyttring av koncernföretag  - -213    

Reaförlust vid avyttring av materiella anl.tillg. -684    -590    

Kursförluster av rörelsekaraktär -6     - 

Summa -690    -803    

Övriga rörelsekostnader, Moderbolaget

Reaförlust vid avyttring av koncernföretag  -  - 

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

Kursförluster av rörelsekaraktär  -  - 

Summa -4     -    

Not 7  Upplysning om revisorns arvode  
och kostnadsersättning 

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Deloitte AB

   revisionsuppdrag  459     459     99     99    

   andra uppdrag  -  90     -  90    

Mazars Revisjon AS

   revisionsuppdrag  132     -  -     - 

Summa  591     549     99     189    

Not 8  Leasing

Operationell leasing 
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 15 345 
(2 167) tkr för koncernen. Inga operationella leasingkostnader 
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 2013-12-31 2012-12-31

Inom ett år  14 658     8 096    

Mellan 1 och 5 år  42 276     24 891    

Senare än 5 år  27 046     27 334    

Summa  83 979     60 321    

De operationella leasingavtalen avser företrädesvis hyra 
av lokaler. Leasingperioden för lokaler varierar mellan 3 
månader och 11 år. Majoriteten av leasingavtalen kan vid 
leasingperiodens slut förlängas till en avgift som motsvarar 
marknads mässig 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.

Minimileasavgifter Nuvärdet av finansiella 
leasingavgifter

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Inom ett år  825     -  786     - 

Mellan 1 och 5 år  397     -  318     - 

Senare än 5 år  -  -  -  - 

Summa  1 222     -     1 104     -    

Avgår räntebelastning -118     -  -  - 

Nuvärde av framtida 
minimileaseavgifter 1 104 - 1 104 -

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

Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31

Inom ett år  78     - 

Mellan 1 och 5 år  42     - 

Senare än 5 år  -  - 

Summa  120     -    

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

2013 2012

Medeltalet anställda
Antal

anställda
Varav

antal män
Antal

anställda
Varav

antal män

Moderbolaget Sverige  2     -  2     - 

Dotterföretag Sverige  178     130    178  129    

Dotterföretag Norge 5 4 4 3

Totalt i koncernen 185 134 184 132

Koncernen Moderföretaget
Fördelning ledande 
befattningshavare per 
balansdagen 2013 2012 2013 2012

Kvinnor:

– styrelseledamöter 3 -  -    -

–  andra personer i 
företagets ledning 
inkl. VD

2    2  2    2    

Män:

– styrelseledamöter  6     6     6    6

–  andra personer i 
före tagets ledning 
inkl. VD

6 7 - -

Totalt  17     15     8     8    
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2013 2012

Löner och 
ersättningar 

Löner och
andra

ersättn

Soc kostn
(varav pen- 
sionskostn)

Löner och
andra

ersättn

Soc kostn
(varav pen- 
sionskostn)

Moderbolaget  2 641     1 676     2 689     1 686    

 (635)  (632) 

Dotterföretag  77 023     30 311     73 033     28 331    
 (6 170)  (5 264) 

Totalt i koncernen  79 664     31 987     75 722     30 017    

  (5 896) 

2013 2012

Löner och 
ersättningar 
fördelade mellan
styrelseledamöter mfl 
och övriga anställda 

Styrelse och
VD (varav

tantiem)
Övriga

anställda

Styrelse och
VD (varav

tantiem)
Övriga

anställda

Moderbolaget  1 783 (-) 858  1 715 (-) 974

Dotterföretag 1 630 (-) 75 393  550 (-) 72 483

Totalt i koncernen 3 413 76 251 2 265 73 457

Koncernens kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner 
uppgår till 6 805 (5 896) tkr. Moderbolagets kostnad för 
avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 635 (632) tkr.
 Fr o m april 2011 är bolagets VD anställd i KVD Kvarndam-
men Gruppen AB och ersättning utgår från detta bolag.
 Av moderbolagets pensionskostnader avser 445 (440) tkr 
styrelse och VD.
 Av koncernens pensionskostnader avser 619 (440) 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 ett program för syntetiska optioner 
som löper fram till och med 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 syntetiska optioner har erlagts 
kontant. Programmet redovisas i enlighet med reglerna för 
finansiella instrument.     
  

Koncern 2013 Moderbolaget 2013

Antal  
optioner

Vägt  
genomsnittl 

lösenpris
Antal  

optioner

Vägt  
genomsnittl 

lösenpris

Utestående per 1 jan  3 232     2 682     3 232     2 682    

Tilldelade  504     1 339     504     1 339    

Inlösta -180     2 873    -180     2 873    

Utestående per 31 dec  3 556     2 675     3 556     2 675    

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. 
 Under 2013 tilldelades syntetiska optioner den 24 juni. Det 
verkliga värdet för de syntetiska optionerna vid tilldelnings-
tidpunkten var 1 756 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 ett 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 799 syntetiska aktier 
tilldelats, varav 126 under 2013 och 90 under 2012 till ett 
anskaffningsvärde om 8 578 kr per aktie för de som tilldelades 
under 2013 och 8 577 kr per aktie för de som tilldelades under 
2012. Programmet redovisas i enlighet med reglerna för 
finansiella instrument.      
  

Koncernen Moderföretaget
Skuld 
personaloptioner 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Syntetiska optioner  9 512     8 670     9 512     8 670    

Syntetiska aktier  9 960     8 178     9 960     8 178    

S:a redovisat värde  19 472     16 848     19 472     16 848    

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

Not 10 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Byggnader -10    -1 433     -  - 

Markanläggningar -92    -555     -  - 

Förbättringar på  
annans fastighet -30    -29     -  - 

Inventarier, verktyg 
och installationer -2 297    -2 226    -52    -63    

Summa -2 429    -4 243    -52    -63    

Not 11  Uppgift om inköp och försäljning  
inom samma koncern

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Inköp, % 4,7 7,6 0,0 0,0

Försäljning, % 2,2 3,8 94,1 100,0

Not 12 Finansiella intäkter

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Ränteintäkter 469 1 014 2 86

Summa finansiella 
intäkter 469 1 014 2 86
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Not 13 Finansiella kostnader

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Räntekostnader -11 602    -6 688    -19 894    -10 468    

Omvärdering  
personaloptioner -1 915    -8 242    -1 915    -8 242    

Övriga finansiella 
kostnader -1 775    -2 353    -1 373    -2 353    

Summa finansiella 
kostnader -15 292    -17 283    -23 182    -21 063    

Not 14 Skatt

Koncernen Moderbolaget

Aktuell skatt 2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt på årets 
resultat -7 514    -12 163    -    -

Förändring  
uppskjuten skatt  784     2 925    -  -

Summa -6 730    -9 238    - -

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på 
årets förändring av 
obeskattade reserver -1 674     936     -  - 

Uppskjuten skatt 
på temporära skilln 
i immateriella 
tillgångar -931     -  -  - 

Uppskj skatt hän-
förligt till temp skilln 
hos dotterföretag  3 389     1 989     -  - 

Summa  784     2 925     -     -    

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 22,0% (26,3 %) på årets 
skattemässiga resultat. Nedan presenteras en avstämning 
mellan redovisat resultat och årets skattekostnad:  
      

Koncernen Moderbolaget

Avstämning årets  
skattekostnad 2013 2012 2013 2012

Resultat före skatt 29 184 25 145 -1 939 -8 812

Årets skattekostnad 

Skatt beräknad enligt 
svensk skattesats -6 420  -6 613 -427 -2 318

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostn -884    -3 492 427  2 318    

Skatteeffekt av ej 
skattepliktiga intäkter  1    568  -  - 

Justering för 
förändrad skattesats1) - 191  -  - 

Justering för förändr 
skattesats på 
underskottsavdrag2)

-68    - -

Justering för skatte-
satser i utländska 
dotterföretag

 641    121  -  - 

Övrigt 0  -13     -  - 

Summa -6 730 -9 238  -  - 

Justeringar 
som redovisats 
innevarande år3)

- -  -  -    

Årets redovisade 
skattekostnad -6 730 -9 238  -     -    

1)  Justering för förändrad bedömning av skattesats (till 22%) för 
uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver

2) Justering för förändrad skattesats på underskottsavdrag i utländska dotterföretag
3) Justeringar som redovisats innevarande år avseende tidigare års aktuella skatt

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

Not 15 Balanserade utvecklingsutgifter

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Inköp 4 234 -

Utgående ack.  
anskaffningsvärden  4 234     -    

Utgående ack. avskrivningar -    -    

Utgående redovisat värde  4 234     -    

De balanserade utvecklingsutgifterna är hänförliga till 
utveckling av ny webbplattform för KVD.

Not 16 Goodwill

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

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 2013-12-31 2012-12-31

KVD Kvarndammen AB  510 693     510 693    

Utgående redovisat värde  510 693     510 693    
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Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet fast-
ställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Beräkningarna 
utgår från uppskattade framtida kassaflöden baserade på av 
styrelsen fastställd budget för kommande år samt av ledningen 
godkända finansiella prognoser framtill 2018. I bedömningen 
av framtida kassaflöden sker antaganden om i första hand 
försäljningstillväxt, rörelsemarginal och diskonteringsränta. 
Diskonteringsräntan 12,26 % (12,95 %) före skatt återspeglar 
specifika risker knutna till tillgången. Den prognosticerade 
rörelsemarigalen har baserats på tidigare resultat och ledning-
ens förväntningar på marknaden. Tillväxt under perioder som 
sträcker sig efter 2018 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 kas-
sagenererande enheter. Rimliga förändringar av ovanstående 
antaganden skulle inte medföra att något nedskrivningsbehov 
skulle uppkomma avseende goodwill.   

Not 17 Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 2 386 68 410 - -

Inköp 34 211 - -

Avyttring/
utrangering - -66 235 - -

Utg ack 
anskaffningsvärden  2 420     2 386     -     -    

Ingående 
avskrivningar -932 -12 283 - -

Avyttring/
utrangering - 13 368 - -

Årets avskrivningar -132 -2 017 - -

Utg ack avskrivningar -1 064    -932     -     -    

Utg redovisat värde  1 356     1 454     -     -    

 
Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden  14 387     13 387    303 157

Inköp  3 532     3 265    165 146

Försäljningar/
utrangeringar -3 862    -2 265    -428 -

Omräkningsdifferens -100     - - -

Utg ack 
anskaffningsvärden  13 957     14 387     40     303    

Ingående 
avskrivningar -8 099    -6 914    -73 -10

Försäljningar/
utrangeringar  1 843     1 041    102 -

Årets avskrivningar -2 297    -2 226    -52 -63

Omräkningsdifferens  14     - - -

Utg ack avskrivningar -8 539    -8 099    -23    -73    

Utg redovisat värde  5 418     6 288     17     230    

 
 

Inventarier som innehas genom finansiella leasingavtal 
 
Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden  -     - 

Återleasade tillgångar  1 185    -

Inköp  558     - 

Försäljningar/utrangeringar -56 -

Utgående ack. anskaffningsvärden  1 687     -    

Årets avskrivningar -583 -

Utgående ack. avskrivningar -583     -    

Utgående redovisat värde  1 104     -    

Not  19 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde  599 332     587 575    

KVD Kvarndammen Norge AS  
– anskaffningsvärde - 53

KVD Kvarndammen Norge AS  
– aktieägartillskott  7 834     11 704    

Utgående anskaffningsvärde  607 166     599 332    

Dotterbolag
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Bokfört
värde

KVD Kvarndammen AB 100 100  587 575    

KVD Kvarndammen Norge AS 100 100  19 591    

Summa  607 166   

Dotterbolag Org nr Säte

KVD Kvarndammen AB 556746-1180 Kungälv

KVD Kvarndammen Norge AS 998 492 408 Oslo

Not 20 Varulager

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Handelsvaror  451     484    

Pågående arbete för annans räkning  4 359     6 023    

Summa varulager  4 810     6 507    

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 5 547 (3 200) tkr  
i koncernen.     
 Nedskrivning av varulager ingår i kostnader för köpta  
tjänster och uppgår till 0 (0) tkr i koncernen.  
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Not 21 Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar, 
brutto  4 548     3 590    - -

Reserv för osäkra 
fordringar  -  - - -

S:a kundfordringar, 
netto efter reserv för 
osäkra fordringar

 4 548     3 590    - -

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, 
netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer med 
verkligt värde.       
   
Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Åldersanalys  
kund- 
fordringar Brutto

Reserv
osäkra

kundford
Kund-

fordringar Brutto

Reserv
osäkra

kundford
Kund-

fordringar

Ej förfallna  3 667     -  3 667     2 749     -  2 749    

Förfallna  
30 dagar  221     -  221     757     -  757    

Förfallna  
31-60 dagar  536     -  536     32     -  32    

Förfallna  
61-90 dagar  13     -  13     6     -  6    

Förfallna  
> 90 dagar  111     -  111     46     -  46    

Summa  4 548     -     4 548     3 590     -     3 590    

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

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda hyror  2 835     1 605     -  - 

Förutbetalda 
försäkringar  533     577     37     39    

Förutbetalda  
abonnemang  1 004     698     9     - 

Upplupna intäkter 
såsom provisioner  11 692     7 759     -  - 

Upplupna 
ränteintäkter  433     688     -  - 

Övriga poster  932     1 384     4     120    

Summa  17 429     12 711     50     159    

Not 23 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 24 Likvida medel

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Kassa och bank  5 372     14 104     102     627    

Summa  5 372     14 104     102     627    

Not 25 Övrigt tillskjutet kapital – Koncernen

Övrigt tillskjutet kapital, 210 Mkr (210 Mkr), består av erhållet 
ovillkorat aktieägartillskott. 2012 års lämnade utdelning har 
bedömts motsvara en återbetalning av delar av det erhållna 
aktieägartillskottet.

Not 26 Skulder till kreditinstitut

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

SEB  206 900     233 625     206 900     233 625    

Nyttjad kredit  786     77     -  - 

Summa  207 686     233 702     206 900     233 625    

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 14 674 (15 000). 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

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

2013  -  28 077     -  28 000    

2014  36 786     36 000     36 000     36 000    

2015  36 000     36 000     36 000     36 000    

2016  40 000     40 000     40 000     40 000    

2017  94 900     93 625     94 900     93 625    

Summa  207 686     233 702     206 900     233 625    

Samtliga moderbolagets skulder till koncernföretag har en 
löptid överstigande 5 år.
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Not 27 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

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Underskottsavdrag, 
Norge  5 035     1 989     -  - 

Summa uppskjutna 
skattefordringar  5 035     1 989     -     -    

Uppskjutna 
skatteskulder

Obeskattade  
reserver  2 653     979     -  - 

Immateriella 
tillgångar  932     - 

Summa uppskjutna 
skatteskulder  3 585     979     -     -    

Summa uppskjutna 
skattefordringar och 
skatteskulder, netto

 1 450     1 010     -     -    

Det finns inga begränsningar i moderföretagets och koncerns 
möjligheter att utnyttja redovisade uppskjutna skatteford-
ringar och skatteskulder. Underskottsavdragen beräknas 
kunna nyttjas från och med 2015.    
 Förändring i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
under året framgår nedan: 

Uppskjutna 
skattefordringar

Uppskj skatteskuld Uppskj skattefordran

Obeskattade 
reserver

Immateriella 
tillgångar Underskottsavdrag

Per 1 januari 2012 -1 915     -  - 

Redovisat i 
resultaträkningen  936     -  1 989    

Per 31 december 2012 -979     -     1 989    

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    

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna löner  3 526     4 308     -  - 

Upplupna 
semesterlöner  8 816     8 127     240     249    

Upplupna sociala avg  3 687     3 712     75     78    

Personal, övrigt  1 622     1 430     154     153    

Upplupna kostnader 
samarbetspartners  5 369     5 181     -  - 

Upplupna 
driftskostnader  167     516     -  - 

Upplupna 
konsultkostnader  621     1 134     24     59    

Upplupna 
räntekostnader  2 825     419     2 825     418    

Förutbetalda intäkter  2 524     1 601     -  - 

Övriga poster  2 233     2 311     29     122    

Summa  31 390     28 739     3 347     1 079    

Not 29 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Företagsinteckningar  60     60     -  - 

Aktier i dotterföretag*  701 120     657 115     587 575     587 575    

Summa  701 180     657 175     587 575     587 575    

 
* säkerheten är ställd för banklån

Not 30 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 2013 2012 2013 2012

Moderföretaget  
Ratos AB  -  -     -  - 

Dotterföretag i 
koncernen Ratos AB

– Bisnode AB  -     6     -  - 

–  Mobile Climate 
Control Sverige AB  -     13     -  - 

Summa  -     19     -     -    

Koncernen Moderbolaget

Inköp av varor  
och tjänster 2013 2012 2013 2012

Moderföretaget  
Ratos AB  -  -  -  - 

Dotterföretag i koncernen Ratos AB

– Bisnode  71  -     -     -    

Summa  71     -    - -

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

Not 31 Händelser efter balansdagen

Efter räkenskapsårets utgång har Anders Borg avgått som 
styrelseledamot och Cecilia Lundberg valts in.

Not 32 Godkännande av finansiella rapporter

Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och godkändes för 
utgivning den 25 mars 2014.
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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 25 mars 2014.

DELOITTE AB

Harald Jagner

Auktoriserad revisor

Ebbe Pelle Jacobsen

Styrelseordförande

Ingrid Engström

Stefan Holmgren

Annika Alfredsson

Arbetstagarrepresentant

Jonathan Wallis

Bo Sandberg

Ann Roslund

Arbetstagarrepresentant

Cecilia Lundberg

Peter Carrick

Ulrika Drotz Molin

VD

Göteborg den 25 mars 2014
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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 2013-01-01 – 2013-12-31. 
Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning 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 ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per 
den 31 december 2013 och av dess 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 2013 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 
2013-01-01 – 2013-12-31.

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 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 ändamålsen-
liga 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 25 mars 2014
Deloitte AB

Harald Jagner
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Finansiell information Noter
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