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Koncernredovisning över resultaträkningen för året till den 31 december 
 
 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
Nettoomsättning  5  399 113  332 044 

Övriga intäkter 625  503 

Summa intäkter 399 738  332 547 

 
Materialkostnader 17  178 861  114 563 

Lönekostnader 7  45 593  74 950 

Andra rörelsekostnader 6  94 932  77 451 

Avskrivningar och nedskrivningar 12, 13  12 744  12 531 

Rörelseresultat  67 608  53 052 

 
Finansiella intäkter 8  584  1 548 

Finansiella kostnader 8  34 036  28 657 

Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter 34 156  25 943 

 
Skattekostnad 9  16 205  15 735 

Resultat för perioden från kvarvarande verksamheter 17 951  10 208 

 
Resultat för perioden från avvecklade verksamheter 10  - -4 492 

 
Resultat för perioden 17 951  5 716 

 
Årets resultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 17 951  5 716 

Summa 17 951  5 716 

 
Vinst per aktie för kvarvarande verksamheter (NOK): 1) 

Resultat före utspädning från kvarvarande verksamheter hänförligt till moderbolagets aktieägare 11  0,49 0,17 

Resultat efter utspädning från kvarvarande verksamheter hänförligt till moderbolagets aktieägare 11  0,47 0,17 

 
Vinst per aktie (NOK): 1) 

Resultat före utspädning för året hänförligt till moderbolagets aktieägare 11  0,49 0,31 

Resultat efter utspädning för året hänförligt till moderbolagets aktieägare 11  0,47 0,30 

 
1) För att få jämförbara siffror justeras siffrorna från 2015 för omvänd aktie-split (förhållande 25:1) tredje kvartalet 2016. 
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Koncernredovisning av Övrigt totalresultat för året till den 31 december 
 
 

(TNOK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NOT                                         2016                       2015 

 
 

Resultat för året                                                                                                                                                                                                                                                                    17 951                      5 716 

 
Övrigt totalresultat som inte ska klassificeras om till vinst eller förlust i 
efterföljande perioder 

Omvärdering av pensionsplaner                                                                                                                                                                                                                                                  273                        - 

Skatteeffekt                                                                                                                                                                                                                                                                                  68                         -  

Summa totalresultat som inte ska omklassificeras till resultaträkningen                                                                                                                                                                                                   205                                - 

 
Övrigt totalresultat för året, efter skatt                                                                                                                                                                                                                         205                                -  

Summa totalresultat för året, efter skatt                                                                                                                                                                                                                      17 746                    5 716 

Summa totalresultat för året, efter skatt hänförlig till: 

Moderbolagets aktieägare                                                                                                                                                                                                                                            17 746                 5 716 

Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17 746                 5 716 
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Koncernredovisning över den finansiella ställningen per den 31 december 
 
 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar 12  363  567 

Immateriella tillgångar 13, 14, 28  1 253 949  1 150 848 

Uppskjutna skattefordringar 9  86 736  110 549 

Summa anläggningstillgångar 1 341 048  1 261 964 

 
Omsättningstillgångar 

Varulager 17  14 637  15 220 

Kundfordringar 15, 16  81 525  63 519 

Övriga fordringar 15, 16  6 662  1 720 

Likvida medel 18  67 709  201 940 

Summa omsättningstillgångar 170 533  282 399 

 
Summa tillgångar 1 511 581  1 544 363 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 19  273 541  273 541 

Överkursfond 769 527  769 527 

Övrigt inbetalt kapital 13 224  8 604 

Balanserad vinst 38 475  66 319 

Summa eget kapital 1 094 767  1 117 991 

 
Långfristiga skulder 

Räntebärande lån 22  347 508  340 609 

Övriga långfristiga räntebärande skulder - 4 625 

Pensionsskulder 23  5 420  6 392 

Summa långfristiga skulder 352 928  351 626 

 
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 28 176  22 438 

Räntebärande lån 13  4 543  9 250 

Andra kortfristiga skulder 21  31 167  43 058 

Summa kortfristiga skulder 63 886  74 746 

 
Summa skulder 416 814  426 372 

 
Summa eget kapital och skulder 1 511 581  1 544 363 
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Koncernredovisning över förändringar i eget kapital 
 
 

HÄNFÖRBARA TILL AKTIEÄGARE AV MODERBOLAGET 

 
(TNOK) NOT  AKTIEKAPITAL            ÖVERKURS-
     FOND 

 
ÖVRIGT 
INBETALT 
KAPITAL 

 
BALANSERAD 
VINST SUMMA EGET 
KAPITAL 

 
Eget kapital per den 01.01.2015 237 991  689 042  2 078  203 397  1 132 508 

 
Summa totalresultat - - - 5 716  5 716 

Utdelning - - - -142 794  -142 794 

Emission av aktiekapital      - 

Privata placeringar, december 35 550  82 950  - - 118 500 

Emissionskostnader (exklusive skatteeffekter) - -2 465  - - -2 465 

Summa emission av aktiekapital 19  35 550  80 485  - - 116 035 

Aktierelaterade ersättningar 20  - - 6 526  - 6 526 

Eget kapital per den 31.12.2015 273 541  769 527  8 604  66 319  1 117 991 

 
Eget kapital per den 01.01.2016 273 541  769 527  8 604  66 319  1 117 991 

 
Resultat för perioden - - - 17 951  17 951 

Övrigt totalresultat - - - 205  205 

Summa totalresultat - - - 17 746  17 746 

Utdelning - - - -45 590  -45 590 

Aktierelaterade ersättningar - - 4 620  - 4 620 

Eget kapital per den 31.12.2016 273 541  769 527  13 224  38 475  1 094 767 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 



Weifa ASA – Årsrapport 2016 

KONCERNREDOVISNING 
 

 

 
 

Koncernredovisning av kassaflöden för året till den 31 december 
 
 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Nettoresultat före skatt från kvarvarande verksamheter 34 156  25 943 

Nettoresultat före skatt från avvecklade verksamheter - -6 154 

Nettovinst 34 156  19 789 

Icke-likvid justering för att förena vinst före skatt till kassaflöde: 

Uppskattat värde av anställdas aktieoptioner 20  4 620  6 526 

Avskrivningar och nedskrivningar 12,13 12 743  13 700 

Resultat vid avyttring av anläggningar och utrustning   -  -103 

Orealiserad utländsk valuta (vinster)/förluster -465 -1 105 

Förändringar i rörelsekapital: 

Förändringar i kundfordringar och handelskrediter -12 268  2 348 

Förändringar i varulager 583  8 455 

Förändringar i övrig periodisering -16 056  -26 710 

Nettoränta (intäkter)/kostnad 33 452  26 572 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 765  49 472 

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Inköp av licenser 13  -9 250  -15 420 

Inköp av utrustning 12  - -2 723 

Försäljning av tillgångar 10  - 120 000 

Försäljning av finansiella tillgångar - 3 729 

Förvärv av dotterbolag, netto efter kontanter 28  -111 307   - 

Erhållen ränta  8   584  1 384 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -119 973  106 970 

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Intäkter från emissioner 18  - 118 500 

Emissionskostnader - -3 375 

Inköp av egna obligationer 22  -357 089  -51 050 

Utdelning -45 590  -142 794 

Intäkter från utlåningar  346 500   - 

Utbetald ränta 8   -14 844  -20 057 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -71 023  -98 776 

 
Nettoförändring i likvida medel -134 231  57 666 

Likvida medel startperiod 18  201 940  144 274 

Likvida medel slutperiod 18  67 709  201 940 
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Not 1 Företagsinformation 
 
 

Weifa ASA är ett aktiebolag med säte på Østensjøveien 27, Oslo, Norge och dess aktier är noterade 

på Oslobörsen i Norge under börssymbolen WEIFA. 

 
Koncernredovisningen godkändes för utfärdande genom styrelsens beslut den 26 april 2017. 

 
I juni 2015 avyttrade företaget verksamheten Business-to-business (”B2B”), inklusive 

företagets produktionsanläggningar i Kragerø, och har sedan dess varit en verksamhet 

inriktad på konsumenthälsa med underleverantörsavtal för alla produktlinjer. 

 
 
 
 

Not 2 Sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper 

 
De huvudsakliga redovisningsprinciperna som använts vid utarbetandet av dessa finansiella 

rapporter anges nedan. Dessa principer har konsekvent tillämpats på alla redovisade år, om inte 

annat anges. 

 
Koncernredovisningen och styrelsens rapport utarbetas endast på engelska. 

 
2.1 Grund för förberedelserna 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 

Standards (IFRS) såsom de har godkänts av Europeiska unionen och är obligatoriska för 

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare, deras tolkningar som antagits av 

International Accounting Standards Board (IASB) och de norska kraven om upplysningar som 

anges i den norska bokföringslagen. Koncernredovisningen har dessutom upprättats baserat 

på historiskt anskaffningsvärde. 

 
2.2 Konsolideringsprinciper 
Koncernredovisningen omfattar Weifa ASA och företag som Weifa ASA har bestämmande 

inflytande över. Koncernen har bestämmande inflytande över ett företag när koncernen 

exponeras för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang med detta företag och 

har förmåga att påverka dessa avkastningar genom sin makt över enheten. Icke-

bestämmande inflytande ingår i koncernens eget kapital. 

 

Rörelseförvärv: 
Förvärv av dotterbolag redovisas med förvärvsmetoden. Förvärvsutgifter kostnadsförs och ingår i 

rörelsekostnaderna. När koncernen förvärvar en verksamhet, bedömer den identifierbara 

tillgångar som förvärvats och skulder som antagits för en lämplig klassificering och beteckning i 

enlighet med avtalsvillkoren, de ekonomiska förhållandena och relevanta förhållanden per 

förvärvsdatum. 

 
Det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser som uppfyller 

redovisningsvillkoren redovisas till deras verkliga värden vid förvärvstidpunkten, med undantag 

för anläggningstillgångar som klassificeras som försäljningsinnehav och redovisas till verkligt 

värde med avdrag för försäljningskostnader, och uppskjutna skattefordringar och skulder som 

redovisas till nominellt värde. 

 
Goodwill som härrör från förvärv redovisas som en tillgång värderad enligt det överskjutande värdet 

av den överförda ersättningen, det verkliga värdet på eventuella tidigare innehavda kapitalintressen 

och värdet av eventuellt icke-bestämmande inflytande i det förvärvade företaget över nettovärden av 

de förvärvade identifierbara tillgångarna och de åtaganden som antagits. Om, efter omvärdering, det 

verkliga nettovärdet på koncernens förvärvade andel av det förvärvade företagets identifierbara 

tillgångar, skulder och eventualförpliktelser överstiger det totala värdet av rörelseförvärvet, redovisas 

överskottet omedelbart i resultaträkningen. 

 
Eventuell villkorad köpeskilling som ska överföras av förvärvaren redovisas till verkligt värde på 

förvärvsdatumet. Efterföljande förändringar av det verkliga värdet av villkorad köpeskilling som 

anses vara en tillgång eller skuld kommer att redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter 

eller kostnader. Om den villkorade köpeskillingen klassificeras som eget kapital, kommer den inte 

att omvärderas och efterföljande avräkning redovisas inom eget kapital. 

 
Om rörelseförvärvet uppnås i etapper, värderas det verkliga värdet av koncernens tidigare innehavda 

egna kapital i det förvärvade företaget till verkligt värde på förvärvsdatumet via resultaträkningen. 

 
En förändring av ägarintresse i ett dotterbolag, utan förlust av bestämmande inflytande, redovisas 

som en egetkapitaltransaktion. Köpeskillingen redovisas till verkligt värde och skillnaden mellan 

köpeskillingen och tillgångens bokförda värde redovisas till eget kapital hänförligt till moderbolaget. 

 
I de fall där förändringar i ägarintresse för ett dotterbolag leder till förlust av bestämmande inflytande, 

värderas köpeskillingen till verkligt värde. Tillgångar och skulder i dotterbolaget och innehav med 

icke-bestämmande inflytande på deras redovisade värden tas bort från balansräkningen på det 

datum då bestämmande inflytande förloras. Skillnader mellan köpeskillingen och det redovisade 

värdet av tillgången redovisas som vinst eller förlust i resultaträkningen. Kvarstående investeringar 

redovisas till verkligt värde och eventuellt överskott eller underskott redovisas i resultatet som en del 

av vinst/förlust vid dotterbolagets avyttring. Belopp som ingår i övrigt totalresultat redovisas i 

resultatet eller direkt som eget kapital. 
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2.3 Segmentrapportering 
Efter försäljningen av B2B-verksamheten är Weifa ett företag inriktat på konsumenthälsa och är 

organiserat som ett rörelsesegment. Företaget har för närvarande ingen väsentlig försäljning utanför 

Norge och därmed lämnas ingen segmentinformation. Nettoresultatet av det B2B-segment som 

redovisades under tidigare perioder har inkluderats i avvecklade verksamheter. 

 
2.4 Intäktsredovisning 
Intäkterna värderas till det verkliga värdet av ersättningen som erhållits eller kommer att erhållas, 

och motsvarar fordringar på levererade varor, redovisade efter avdrag, avkastning och 

mervärdesskatt. Koncernen redovisar intäkter när intäktsbeloppet kan värderas på ett tillförlitligt 

sätt; när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att flöda till företaget, och när 

specifika kriterier har uppfyllts, som beskrivs nedan. 

 
Försäljning av varor 
Koncernen säljer en rad läkemedelsprodukter till konsumentmarknaden. Intäkter från 

försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna med ägande av 

varorna har överförts till köparen, vanligtvis vid leverans av varor och när det inte finns några 

ouppfyllda åtaganden som kan påverka kundens godkännande av produkterna. Leverans 

regleras av försäljningskontakterna, men sker vanligtvis när produkterna levereras till 

kunden. 

 
2.5 Klassificering av balansräkningen 
Koncernen delar in tillgångar och skulder i koncernredovisningen över den finansiella 

ställningen enligt klassificeringen om kort- eller långfristig. En tillgång är en 

omsättningstillgång när den förväntas bli realiserad eller är avsedd för försäljning eller 

konsumtion under normal verksamhetscykel, som huvudsakligen hålls för handel, som 

förväntas bli realiserad inom tolv månader efter rapporteringsperioden, eller likvida medel, om 

de inte är begränsade från att växlas eller används för att reglera en skuld inom minst tolv 

månader efter rapporteringsperioden. Alla övriga tillgångar klassificeras som 

anläggningstillgångar. En skuld är kortfristig när den förväntas regleras inom normal 

verksamhetscykel, den innehas främst för handel, den ska regleras inom tolv månader efter 

rapporteringsperioden, eller det inte finns någon ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens 

reglering i minst tolv månader efter rapporteringsperioden. 

 
2.6 Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar redovisas till det historiska anskaffningsvärdet, med avdrag för 

eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Sådana kostnader inkluderar utgifter som direkt 

hänför sig till förvärvet. Kostnader som uppkommer för större ersättningar och 

uppgraderingar av utrustning läggs till kostnaden om det är sannolikt att kostnaderna 

kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och om kostnaderna kan värderas på ett 

tillförlitligt sätt. Alla övriga reparationer och underhåll redovisas i resultaträkningen när de 

uppkommer. 

Avskrivningar på övriga tillgångar beräknas linjärt för att fördela kostnaden till deras 

restvärden över deras beräknade nyttjandeperioder enligt följande: 

 
Anläggningstillgångar: 3–10 år 

 
En tillgångs redovisade värde skrivs omedelbart ned till dess återvinningsvärde om 

tillgångens redovisade värde är större än dess beräknade återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av antingen en tillgångs nettoförsäljningsvärde eller dess 

nyttjandevärde. 

 
En post för anläggningstillgångar och alla väsentliga delar som först redovisas tas bort från 

balansräkningen vid avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar förväntas från dess 

användning eller avyttring. Eventuell vinst eller förlust som uppstår vid tillgångens 

borttagning från balansräkningen (beräknad som skillnaden mellan nettobehållningen vid 

avyttring och tillgångens bokförda värde) innefattas i resultaträkningen när tillgången 

avskaffas. 

 
2.7 Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar med en bestämbar nyttjandeperiod skrivs av linjärt över tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod. Det verkliga värdet på den immateriella tillgången beräknas när 

det finns en indikation på att det redovisade nettovärdet för den immateriella tillgången är 

högre än det verkliga värdet eller när behovet av nedskrivningar från tidigare perioder inte 

längre föreligger. En nedskrivning från tidigare perioder för andra tillgångar än goodwill återförs 

endast om det har skett en förändring i beräkningen som använts för att bestämma 

återvinningsvärdet, och endast i den utsträckning ökningen i det redovisade värdet inte 

överstiger det redovisade värdet som skulle ha bestämts om ingen nedskrivning hade 

redovisats de föregående åren. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 

kommer inte att bli föremål för avskrivningar och kommer att prövas årligen för nedskrivningar 

eller när det finns indikationer på nedskrivning. 

 
Goodwill 

Goodwill representerar ett förvärvs överskjutande kostnad över det verkliga värdet av 

koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identifierbara nettotillgångar vid 

förvärvsdatumet. Goodwill vid förvärv av dotterbolag ingår i immateriella tillgångar. 

Goodwill som uppstår vid förvärv av dotterbolag fördelas till kassagenererande enheter.  

Goodwill värderas till anskaffningsvärde (resterande) efter avdrag för ackumulerade 

nedskrivningar. Goodwill prövas minst årligen för nedskrivning eller när det finns indikationer 

på nedskrivning. Nedskrivning för goodwill bestäms genom att bedöma återvinningsvärdet för 

varje kassagenererande enhet som goodwillen hänför sig till. När återvinningsvärdet för den 

kassagenererande enheten är mindre än dess redovisade värde, redovisas en nedskrivning. 

Nedskrivningar avseende goodwill kan inte återföras i framtida perioder. 
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När koncernen avyttrar en verksamhet inom en kassagenererande enhet eller en grupp av 

kassagenererande enheter till vilken goodwill har fördelats, ingår en del av goodwillen i det 

redovisade värdet av verksamheten vid fastställande av vinst eller förlust vid avyttring. Den del 

av goodwill som fördelas, värderas baserat på de relativa värdena för den avyttrade 

verksamheten och den del av den kassagenererande enhet som behålls vid datumet för 

delavyttringen, om det inte kan påvisas att en annan metod bättre återspeglar den goodwill 

som är förknippad med den avyttrade verksamheten. Samma princip används för fördelning 

av goodwill när koncernen omorganiserar sina verksamheter. 

 
Kundrelationer, varumärken och handelsnamn 

Separat förvärvade kundrelationer, varumärken och handelsnamn redovisas enligt det 

historiska anskaffningsvärdet. De tillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv redovisas 

enligt verkligt värde på förvärvsdatumet. Kundrelationer och handelsnamn har en bestämbar 

nyttjandeperiod och redovisas enligt anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar. Avskrivningar beräknas linjärt för att fördela kostnaden över deras 

nyttjandeperioder från 3 till 20 år. Varumärken har en obestämbar nyttjandeperiod, och 

prövas årligen för nedskrivningar och om omständigheterna indikerar potentiell nedskrivning. 

 
Forsknings- och utvecklingskostnader 

Forskningskostnader kostnadsförs så som de uppkommer. Utvecklingskostnader för ett enskilt 

projekt redovisas endast som en immateriell tillgång när det finns en identifierbar tillgång som 

kommer att generera förväntade framtida ekonomiska fördelar och när kostnaden för en sådan 

tillgång kan värderas på ett tillförlitligt sätt, annars redovisas utvecklingskostnader som en 

kostnad när de uppkommer. 

 
Licenser 
Koncernen förvärvar licensinnehav och rättigheter till produkter och dossierer med 

världsomspännande/nordiska rättigheter. Normalt överenskommer man om att göra 

förskottsbetalning i milstolpar. Licensrättigheter värderas vid den första redovisningen till 

anskaffningsvärde. Om kontrakten innehåller ovillkorliga skyldigheter, diskonteras kontrakten till 

nuvärdet av framtida betalningar och redovisas som immateriella tillgångar från tidpunkten för 

kontraktsundertecknandet. 

 
2.8 Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar 
Immateriella tillgångar som har obestämbar nyttjandeperiod är inte föremål för avskrivningar 

och prövas årligen för nedskrivning, och en bedömning görs även när händelser eller 

förändringar i omständigheterna indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. 

Tillgångar som är föremål för avskrivningar prövas för nedskrivningar när händelser eller 

förändringar i omständigheter indikerar att det redovisade värdet kanske inte kan återvinnas. 

En nedskrivning redovisas enligt det värde med vilket tillgångens redovisade värde överstiger 

dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av antingen tillgångens verkliga 

värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering eller dess nyttjandevärde. 

2.9 Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
Finansiella tillgångar och skulder i koncernen består av investeringar i andra företag, 

kundfordringar och andra fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och andra skulder 

och räntebärande lån. Koncernen redovisar initialt upplåning och fordringar på det datum då 

de uppstår. Alla övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas initialt på 

handelsdagen. 

 
Koncernens finansiella tillgångar har i huvudsak klassificerats som lånefordringar och 
kundfordringar. Dessa är icke-derivata finansiella tillgångar med fasta eller fastställbara 
betalningar som inte noteras på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar, med 
undantag för löptider som är mer än 12 månader efter rapporteringsperiodens slut. Dessa 
klassificeras som anläggningstillgångar. 

 
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen inkluderar finansiella tillgångar 

som innehas för handel. Finansiella tillgångar klassificeras som innehav för handel om de 

förvärvas för försäljnings- eller återköpssyfte på kort sikt. Tillgångar i denna kategori 

klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas att regleras inom 12 månader, 

annars klassificeras de som anläggningstillgångar. 

 
Redovisning och värdering 

Samtliga finansiella tillgångar redovisas först till verkligt värde med tillägg av 

transaktionskostnader, förutom finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen. Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen 

redovisas först till verkligt värde, och transaktionskostnader kostnadsförs i resultaträkningen. 

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen redovisas därefter till verkligt 

värde. Lånefordringar och kundfordringar är efter initial värdering redovisade till upplupet 

anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, efter avdrag för nedskrivningar. 

Den effektiva räntesatsen på amortering ingår i finansiella intäkter i resultaträkningen. De 

förluster som uppkommer vid nedskrivning redovisas i resultaträkningen som en finansiell 

kostnad för lån och i övriga rörelsekostnader för fordringar. 

 
Kundfordringar och andra fordringar 

Kundfordringar redovisas till det ursprungliga fakturerade beloppet, med avdrag för en ersättning för osäkra 

fordringar. Andra fordringar redovisas först till verkligt värde. Kundfordringar och andra fordringar värderas till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, med avdrag för avsättning för 

nedskrivning. 

 
Leverantörsskulder och andra skulder 

Leverantörsskulder redovisas till det ursprungliga fakturerade beloppet. Andra skulder bokförs först till verkligt 

värde. Leverantörsskulder och andra skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Ränteandelen ignoreras om den är obetydlig, vilket är fallet för majoriteten av 

koncernens leverantörsskulder. 
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Räntebärande upplåning 
Upplåning bokförs först till verkligt värde, med avdrag för transaktionskostnader. Upplåning 

redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när skulderna tas bort från 

balansräkningen samt via avskrivningsprocessen med hjälp av effektivräntemetoden. 

Upplupet anskaffningsvärde beräknas med hänsyn tagen till eventuella rabatter eller 

premier och kostnader som är en integrerad del av effektivräntemetoden. Avskrivningar vid 

tillämpning av effektivräntemetoden ingår som finansiella kostnader i koncernredovisningen 

över resultaträkningen. 

 
Likvida medel 

Likvida medel omfattar kontanter i banker och kassa och andra kortfristiga mycket likvida 

investeringar med ursprungliga löptider om tre månader eller mindre. I den konsoliderade 

balansräkningen redovisas eventuella checkräkningskrediter inom upplåning i kortfristiga 

skulder. 

 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Koncernen bedömer vid slutet av varje rapporteringsperiod om det finns objektiva bevis för 

att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar bör nedskrivas. 

 
För kategorin lånefordringar och kundfordringar värderas nedskrivningsvärdet som skillnaden mellan 

tillgångens redovisade värde och nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden diskonterade med den 

finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Förlusten redovisas i koncernresultaträkningen 

 
2.10 Varulager 
Varulager redovisas till det lägsta av antingen anskaffningsvärdet eller av 

nettoförsäljningsvärdet. Kostnaden bestäms med hjälp av först in, först ut-metoden (FIFU). 

Kostnaden för färdiga varor innefattar kostnaden för direkta material. Nettoförsäljningsvärdet 

är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för variabla 

försäljningskostnader. 

 
2.11 Eget kapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Tillkommande kostnader direkt hänförliga till 

emissionen av nya aktier eller optioner redovisas i eget kapital som ett avdrag, efter skatt, 

från intäkterna. 

 
2.12 Aktuell och uppskjuten skatt 
Aktuell skatt 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder för den aktuella och tidigare perioder värderas till 

det belopp som förväntas erhållas från eller betalas till skattemyndigheterna. De skattesatser 

och skatteregler som används för att beräkna värdet är de som är beslutade eller i praktiken 

beslutade per balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt tillhandahålls genom att tillämpa skuldmetoden på temporära skillnader på 

balansdagen mellan skatteunderlagen för tillgångar och skulder och deras redovisade 

värden för finansiella rapporteringsändamål. 

 
Uppskjutna skatteskulder redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader utom då 

uppskjuten skatteskuld hänför sig till den första redovisningen av goodwill eller till en tillgång 

eller en skuld i en transaktion som inte är ett rörelseförvärv och vid tidpunkten för 

transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. 

 
En uppskjuten skattefordran redovisas i den utsträckning det är sannolikt att beskattningsbara 

överskott kommer att finnas tillgängliga i framtiden för att utnyttja underskottsavdragen eller 

de skattemässiga avdragen. En uppskjuten skattefordran som hänför sig till 

underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det 

är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Det redovisade 

värdet av uppskjuten skattefordran granskas vid slutet av varje rapporteringsperiod. 

Oredovisade uppskjutna skattefordringar omprövas vid varje balansdatum och redovisas i den 

mån det har blivit sannolikt att framtida beskattningsbara överskott kommer att möjliggöra att 

den uppskjutna skattefordran återvinns. 

 
Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder kvittas om en lagligt verkställbar 

rätt föreligger för att kvitta skattefordringar mot skatteskulder och den uppskjutna skatten 

avser samma skattepliktiga företag eller skattemyndighet. 

 
2.13 Ersättningar till anställda 
Pensionsåtaganden 

Koncernen har avgiftsbestämda planer för alla anställda. Koncernen har ofonderade 

förmånsbestämda planer för några före detta anställda. 

 
En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fastställda avgifter 

till tjänstepensionsförsäkringar. Koncernen har inga lagliga eller informella åtaganden om att 

betala ytterligare avgifter till fonden om den inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 

anställda förmånen avseende de anställdas tjänstgöring under den aktuella och tidigare 

perioder. Avdragen redovisas som kostnader för ersättning till anställda när de förfaller. 

Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som en kontant 

återbetalning eller minskning av framtida betalningar finns tillgänglig. 

 
Förmånsbestämda planer definierar vanligtvis ett belopp på pensionsförmånen som en 

anställd kommer att få vid pensionering, vanligtvis beroende på en eller flera faktorer som 

ålder, tjänsteår och ersättning. 
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Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är 

nuvärdet av det förmånsbestämda åtagandet vid rapporteringsperiodens slut efter avdrag för 

det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna. Eftersom koncernen har en ofonderad 

förmånsbestämd plan har den inga förvaltningstillgångar. Pensionsåtagandena finansieras 

genom koncernens verksamhet. 

 
De förmånsbestämda åtagandena beräknas årligen av oberoende aktuarier enligt den så 

kallade ”projected unit credit”-metoden. 

 
Aktuell kostnad avseende tjänstgöring för förmånsbestämda pensionsplaner som redovisas i 

resultaträkningen i kostnader för ersättningar till anställda återspeglar ökningen av 

förmånsbestämda åtaganden som följer av anställdas tjänstgöring under innevarande år, 

förmånsförändringar samt reduceringar och regleringar. 

 
Tidigare kostnader avseende tjänstgöring redovisas omedelbart till intäkter. 

 
Räntekostnaden beräknas genom att tillämpa diskonteringsräntan på balansräkningen av 

de förmånsbestämda åtagandena. Denna kostnad ingår i kostnader för ersättningar till 

anställda i resultaträkningen. 

 
Aktuariella vinster och förluster på grund av erfarenhetsbaserade justeringar och 

förändringar i aktuariella antaganden debiteras eller krediteras till övrigt totalresultat i den 

period de uppstår. 

 
2.14 Aktierelaterad ersättning 
Koncernen har ett aktierelaterat ersättningsprogram, under vilket företaget tar emot tjänster 

från anställda som ersättning för koncernens egetkapitalinstrument (optioner). Det verkliga 

värdet av de anställdas tjänster som erhållits i utbyte mot optionstilldelning redovisas som 

kostnader (lönekostnader) under intjänandeperioden. Det totala beloppet som ska 

kostnadsföras bestäms med hänsyn till det verkliga värdet av de tilldelade optionerna: 

·Inklusive eventuella marknadspresterande villkor (t.ex. företagets aktiekurs). 

·Exklusive påverkan av eventuella tjänster och icke-marknadspresterande intjäningsvillkor. 

·Inklusive påverkan av eventuella andra villkor som inte är intjäningsvillkor. 

 
Vid utgången av varje rapporteringsperiod reviderar koncernen sina uppskattningar av antalet 

optioner som förväntas intjänas baserat på de icke-marknadsmässiga intjäningsvillkoren och 

tjänstevillkoren. Den redovisar revisionens resultat till eventuella ursprungliga uppskattningar i 

resultaträkningen, med motsvarande justeringar till eget kapital. Det verkliga värdet av 

optionerna har uppskattats vid tilldelningsdatum och ändras inte senare. 

 
När optionerna löses in och företaget beslutar om nyemission av aktier, krediteras de erhållna 

intäkterna med avdrag för direkt hänförbara transaktionskostnader till aktiekapital (nominellt 

värde) och till överkursfond. 

 

2.15 Avsättningar och eventualförpliktelser 
Allmänt 

Avsättningar redovisas när koncernen har ett nuvarande lagligt eller informellt åtagande till 

följd av tidigare händelser, och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 

för att reglera åtagandet samt att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar 

värderas till nuvärdet av de utgifter som förväntas vara nödvändiga för att reglera åtagandet 

genom att tillämpa en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av 

pengarnas tidsvärde och de särskilda riskerna för åtagandet. 

 
Om effekten av pengarnas tidsvärde är väsentlig, diskonteras avsättningar med en aktuell 

räntesats före skatt som i förekommande fall avspeglar de risker som är specifika för 

skulden. När diskontering används, redovisas ökningen av avsättningen på grund av den tid 

som förflutit som en finansiell kostnad. 

 
Avsättningar för omstrukturering 

Avsättningar för omstrukturering redovisas endast när redovisningskraven för avsättningar är 

uppfyllda. Koncernen har ett informellt åtagande när en detaljerad formell plan identifierar de 

berörda verksamheterna, platsen och antalet anställda som berörs, att ge en detaljerad 

uppskattning av kostnaderna samt en lämplig tidslinje. Vidare har de anställda som berörs blivit 

underrättade om planens viktiga detaljer. 

 
2.16 Leasing 
Hyres- och leasingavtal där leasegivaren behåller en väsentlig andel av de ekonomiska riskerna och 

fördelarna som är förknippade med ägandet behandlas som operationella leasingavtal. Betalningar 

som gjorts under operationella leasingavtal (utan eventuella incitament erhållna från leasegivaren) tas 

upp i resultaträkningen enligt den linjära metoden över leasingavtalets löptid. 

 
2.17 Händelser efter balansdagen 
Ny information om koncernens ställning på balansdagen beaktas i de årliga finansiella 

rapporterna. Händelser efter balansdagen som inte påverkar koncernens ställning på 

balansdagen, men som kommer att påverka koncernens ställning i framtiden, anges om de är 

betydande. Uppgifter om händelser efter balansdagen framgår av Not 29. 

 
2.18 Byte av redovisningsprinciper och upplysningar 
Standarder och tolkningar som har utfärdats fram till koncernredovisningens utgivningsdatum, 

men ännu ej har trätt i kraft, redovisas nedan. Koncernens avsikt är att anta relevanta nya och 

ändrade standarder och tolkningar när de träder i kraft, med förbehåll för EU-godkännande 

innan koncernredovisningen utfärdas. 
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IFRS 9 Finansiella instrument 

I juli 2014 publicerade IASB det sista inslaget i IFRS 9 och standarden är nu komplett. IFRS 9 

leder till ändringar i klassificering och värdering, säkringsredovisning och nedskrivning. IFRS 9 

kommer att ersätta det finansiella instrumentet IAS 39: Redovisning och värdering. De delar av 

IAS 39 som inte har ändrats som en del av detta projekt har överförts och inkluderats i IFRS 9. 

Standarden ska implementeras retroaktivt, med undantag för säkringsredovisning, men det är 

inte ett krav att utarbeta jämförande siffror. Reglerna för säkringsredovisning ska i huvudsak 

implementeras framåtriktat med vissa få undantag. Koncernen har inga planer avseende en 

tidig implementering av standarden. Standardens implementering antas inte ha någon 

väsentlig inverkan på koncernen. 

 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 

IASB och FASB har publicerat en ny konvergerad standard för intäktsredovisning. IFRS 15 
Intäkter från avtal med kunder. Standarden ersätter alla befintliga standarder och tolkningar 
avseende intäktsredovisning. Kärnprincipen i IFRS 15 är att företag ska redovisa intäkter för 
att visa överföring av varor eller tjänster till kunder i belopp som avspeglar den ersättning (det 
vill säga betalning) som företaget förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller 
tjänster. Med några få undantag är standarden tillämplig på alla löneavtal och innehåller en 
modell för redovisning och värdering av försäljning av enskilda icke-finansiella tillgångar (t.ex. 
försäljning av materiella anläggningstillgångar). IFRS 15 ska implementeras genom att 
tillämpa antingen den fullständigt retrospektiva eller den modifierade metoden. Standarden 
förväntas inte ha väsentlig inverkan på koncernen. 

 
IFRS 16 Leasing 

I januari 2016 utfärdade IASB IFRS 16 Leasing. Standarden gäller från och med den 1 januari 

2019, men har ännu inte antagits av EU. Standarden förutsätter att alla leasingavtal (med 

undantag för leasingavtal som har kort frist eller små tillgångar) redovisas i rapporten över den 

finansiella ställningen som tillgång med nyttjanderätt med efterföljande avskrivningar. Koncernen 

har genomfört en analys av den nya standarden och ingen väsentlig inverkan identifieras för 

koncernen. 

 
Det finns inga andra IFRS- eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft som förväntas att 

få en väsentlig inverkan på koncernen. 

Not 3 Mål och policyer för 
finansiell riskhantering 
 

Koncernens huvudsakliga finansiella skulder utgörs av leverantörsskulder och andra skulder, 

samt ett lån på 350 MNOK, utfärdat 2016. Koncernen har kundfordringar och andra 

fordringar samt likvida medel. De största riskerna som uppstår från koncernens finansiella 

instrument är ränterisker, kreditrisker, valutarisker och likviditetsrisker. Koncernens ledande 

befattningshavare övervakar hanteringen av dessa risker, vilken granskas av styrelsen. 

 
Ränterisker 
Koncernens utsatthet för risker för förändringar i marknadsräntorna beror främst på 

koncernens lån. DNB-lånet har en rörlig årlig ränta på 2,4 % + NIBOR3M. Varje årlig 

ökning/minskning av NIBOR3M med 100 baspunkter skulle öka/minska koncernens resultat 

före skatt med 3,5 MNOK. 

 
Kreditrisker 
Kreditrisker är risker för att motparten inte uppfyller sina förpliktelser under ett finansiellt 

instrument eller kundavtal, vilket leder till en ekonomisk förlust. Koncernen är utsatt för 

kreditrisker från dess operativa verksamhet (främst från kundfordringar) och från dess 

finansieringsverksamhet, inklusive inlåning hos banker och finansinstitut. 

 
Kundkreditrisker förvaltas med fastställda policyer, procedurer och bestämmande inflytande 

avseende förvaltning av kundkreditrisker. Kreditkvaliteten hos en kund bedöms på individuell 

basis, och utestående kundfordringar övervakas regelbundet. Kravet på en avsättning för 

potentiella förluster analyseras vid varje rapporteringsdatum på individuell basis för större 

kunder. Den maximala utsattheten för kreditrisker vid rapporteringsdagen är det bokförda 

värdet för varje klass av finansiella tillgångar. Koncernen hade i december 2016 

sammanlagda kundfordringar på 81,5 MNOK (2015: 63,5 MNOK), från 11 kunder. Tre av 

dessa kunder var skyldiga koncernen mer än 11 MNOK vardera, vilket motsvarar ca 61 % av 

de totala kundfordringarna vid årets slut. 

 
Motparterna för kontantinsättningar är norska affärsbanker. 
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Valutarisker 
Valutarisker är risker att det verkliga värdet eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 

kommer att fluktuera på grund av förändringar i valutakurser. Koncernens utsatthet för risker vid 

valutakursförändringar hänför sig huvudsakligen till koncernens operativa verksamhet (när kostnader är 

i en annan valuta än koncernens rapporteringsvaluta), och koncernens kontantinsättningar i utländsk 

valuta. 

 
Inköp av en del av färdiga varor från underleverantörer görs främst i EUR, USD och SEK. 

De licensavtal som har ingåtts under 2015 var dessutom huvudsakligen i USD. 

Koncernens utsatthet för valutarisker anses vara begränsad. 

 
Likviditetsrisker 
Likviditetsrisker är de potentiella förluster som uppstår genom koncernens oförmåga att 

uppfylla sina avtalsförpliktelser vid förfallodagen. Koncernen övervakar riskerna för brist på 

medel genom att tillämpa kassaflödesprognoser. Efter förvärvet av Weifa AS och Cederroth 

AS genererade koncernen ett betydande positivt operativt kassaflöde. Koncernen hade likvida 

medel på 67,7 MNOK per den 31 december 2016 (2015: 201,9 MNOK). Med utgångspunkt i 

den aktuella ställningen för kassaflödet, bedömer koncernen att likviditetsriskerna är låga. 

 
I tabellen nedan sammanfattas löptidsprofilen för koncernens finansiella skulder baserade på 

avtalade odiskonterade utbetalningar: 

Löptidsprofilen för obligationslånet med nominellt värde om 350 MNOK inkluderar de 50 

miljoner som köptes tillbaka på eget obligationslån 2015 och kvartalsräntebetalningarna på 

lånet beräknat till gällande räntesats per den 31 december 2015. Weifa betalade utdelning på 

142,8 MNOK i oktober 2015. 

 
Kapitalförvaltning 
Det primära målet med koncernens kapitalförvaltning är att säkerställa att företaget 

upprätthåller en solid kapitalstruktur som gör det möjligt att utveckla och bygga verksamheten 

för att maximera aktieägarvärdet. Koncernens mål är att upprätthålla en balans mellan 

finansiella tillgångar som avspeglar kassakravet från dess verksamheter och investeringar för 

minst 12–24 månader. Inga ändringar har gjorts i mål, policyer eller processer för 

kapitalförvaltning under året som slutade den 31 december 2016. 

 

 
Not 4 Kritiska redovisningsuppskattningar och 
bedömningar avseende redovisningsprinciper 
 

 
Upprättandet av koncernredovisning i enlighet med IFRS kräver tillämpning av vissa kritiska 
redovisningsuppskattningar och antaganden som påverkar de redovisade beloppen för intäkter, 
utgifter, tillgångar och skulder samt de medföljande upplysningarna, och upplysningarna om 
eventualförpliktelser. Det kräver också att ledningen utövar sin bedömning i 
tillämpningsprocessen av koncernens redovisningsprinciper. Osäkerhet om dessa antaganden 
och uppskattningar kan leda till resultat som kräver en väsentlig justering till det bokförda värdet 
av tillgångar eller skulder som påverkas i framtida perioder. 

ÅR AVSLUTAT DEN 31 
DECEMBER 2016 (TNOK) 

PÅ BEGÄRAN MINDRE 
ÄN 3 
MÅNADER 

3 TILL 12 
MÅNADER 

1 TILL 5 
ÅR  >5 ÅR 
 SUMMA 

 

Lån DNB - 3 154  9 462  347 508  - 360 124 

Leverantörsskulder - 28 176  - - - 28 176 

Licenser - - 4 543  - - 4 543 

Övriga skulder - 31 167  - - - 31 167 

Summa - 62 497  14 005  347 508  - 424 010 

 
Lånet har en löptid om 5 år, med återbetalningar på 15 MNOK efter 36, 42, 48 och 54 

månader. Återstående del (290 MNOK) betalas vid upphörande, 2:a kvartalet 2021. Weifa 

betalade utdelning på 45,6 MNOK i juni 2016. 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas ständigt och bygger på historisk erfarenhet och 

andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som tros vara rimliga under 

omständigheterna. 

 
4.1 Kritiska redovisningsuppskattningar och antaganden 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De resulterande 
redovisningsuppskattningarnakommer per definition sällan att motsvara de relaterade faktiska 
resultaten. Koncernen baserade sina antaganden och uppskattningar på tillgängliga parametrar 
när de finansiella rapporterna utarbetades. Befintliga omständigheter och antaganden om 
framtida utveckling kan dock förändras beroende på marknadsförändringar eller omständigheter 
som uppstår utanför koncernens kontroll. Sådana förändringar återspeglas i antagandena när 
de inträffar. De uppskattningar och antaganden som har betydande risker för att orsaka 
väsentliga justeringar av de redovisade värdena på tillgångar och skulder inom nästa 
räkenskapsår anges nedan. 
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Goodwill 

I enlighet med den angivna redovisningsprincipen prövar koncernen årligen om goodwill har 

lidit något nedskrivningsbehov eller mer ofta om nedskrivningsindikatorer identifieras. 

Återvinningsvärdet av kassagenererade enheter har bestämts utifrån beräkningar av 

nyttjandevärdet. Dessa beräkningar kräver användningen av uppskattningar. Beräkningen för 

nyttjandevärdet baseras på modellen med diskonterade kassaflöden. Kassaflödena härrör 

från budgetar och prognoser för de kommande tre åren, såsom de har godkänts av företagets 

styrelse, och omfattar inte betydande investeringar som kommer att förbättra prestationen för 

den kassagenererade enhet som testas. Återvinningsvärdet är mest känsligt för 

diskonteringsräntan som används för modellen med diskonterade kassaflöden, liksom för 

förväntade framtida kassaflöden (som är känsliga för uppskattningar av försäljnings- och 

kostnadsnivåer) och den tillväxttakt som används för extrapoleringsändamål. Ytterligare 

detaljer om goodwill och nedskrivningar finns i Not 14 Nedskrivningar. 

 
Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod prövas årligen för nedskrivning. 

Återvinningsvärdet av tillgången har bestämts utifrån beräkningarna av nyttjandevärdet. 

Dessa beräkningar kräver användningen av uppskattningar. Beräkningen för nyttjandevärdet 

baseras på modell med diskonterade kassaflöden med samma parametrar som 

nedskrivningsprövningen för goodwill. Information om immateriella tillgångar finns i Noterna 

13 och 14. 

 
Uppskjutna skattefordringar 

En uppskjuten skattefordran för outnyttjade underskottsavdrag redovisas endast i den 

utsträckning det är sannolikt att beskattningsbara överskott kommer att finnas tillgängliga mot 

vilka förlusterna kan utnyttjas. En väsentlig förvaltningsbedömning krävs för att bestämma 

beloppet på de uppskjutna skattefordringarna som kan redovisas, baserat på den sannolika 

tidpunkten och nivån på framtida beskattningsbara överskott, och uppskjutna skattefordringar 

har redovisats i balansräkningen. Det redovisade beloppet är mest känsligt för förväntade 

framtida beskattningsbara överskott, men den uppskjutna skattefordran förväntas utnyttjas 

inom de kommande 7–8 åren baserat på företagets starka lönsamhetshistoria och närvaro i 

den stabilt växande hälsovårdssektorn. Information om uppskjutna skattefordringar redovisas 

i Not 9. 

 
Aktierelaterade ersättningar 

Koncernen värderar kostnaden för transaktioner reglerade med eget kapitalinstrument till 

anställda med hänvisning till det verkliga värdet av optionerna vid den tidpunkt då de 

tilldelades. Beräkningen av det verkliga värdet på aktierelaterade ersättningstransaktioner 

kräver fastställande av den lämpligaste värderingsmodellen, vilken är beroende av villkoren 

för tilldelningen. Denna uppskattning kräver också bestämning av de mest lämpliga indata till 

värderingsmodellen inklusive förväntad löptid på aktieoptionen och volatiliteten samt 

antaganden om dem. De antaganden och modeller som används för att uppskatta det 

verkliga värdet på aktierelaterade ersättningstransaktioner beskrivs i Not 20. 

Not 5 Intäkter 
 
 
Geografisk information 
 
(TNOK)                                                                                                                                         2016                           2015 

 
Norge                                                                                                          393 364               330 964 

Danmark                                                                                                          1 495                     985 

Island                                                                                                                 264                        95 

Sverige                                                                                                                            3 253                           -  

Finland 737                        - 

Summa intäkter per koncernredovisning över resultaträkning                           399 113        332 044 

 
Uppgifterna ovan baserar sig på var kunderna är belägna. 

 
Eftersom en stor del av försäljningen sker via grossister, har koncernen ett begränsat 
antal kunder. 
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(TNOK) 
 

2016 
 

2015 

 

Marknadsförings- och reklamkostnader 1) 

 

58 625 
 

41 460 

Direkta och indirekta produktionskostnader 2) 8 805 16 709 

Allmänt, försäljnings- och administrationskostnader 11 612 13 652 

Externa tjänster 1) 15 890 5 630 

Övriga rörelsekostnader 94 932 77 451 

 

Ersättningar till revisorerna  
 

(TNOK) 
 

2016 
 

2015 

 

Lagstadgad revision 
 

328 
 

400 

Andra intygstjänster 261 697 

Totala ersättningar till revisorer 589 1 097 

 
Alla avgifter är exklusive moms. 

  

 

 
 
 

 

Not 6 Övriga rörelsekostnader Not 7 Lönekostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ökade marknadsförings- och reklamkostnader samt externa tjänster är kopplat till ASAN-
portföljverksamheten. 
2) Minskade direkta och indirekta produktionskostnader är kopplat till försäljningen av ”B2B”-
verksamheten. 

 
 

Forsknings- och utvecklingskostnader 
Totalkostnader för forskning och utveckling, inklusive FoU-relaterade löner och lönerelaterade kostnader, 

redovisade som kostnader i resultaträkningen under räkenskapsåret, uppgick till 17,5 MNOK (2015: 13,8 miljoner). 

(TNOK) 2016  2015 

 
Löner 23 158  43 667 

Bonusar 3 785  7 678 

Löneskatt 8 163  14 745 

Uppskattat värde av aktieoptioner tilldelade till anställda 4 620  6 526 

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 1 910  827 

Pensionskostnader – förmånsbestämda planer 959  427 

Övriga lönekostnader 2 998  1 080 

Summa löner och lönerelaterade kostnader 1)  45 593  74 950 

 
Genomsnittligt antal manår:  30.0 78.7 

 

1) Minskade lönekostnader är kopplat till försäljningen av ”B2B”-verksamheten. 

 
 
Weifa uppfyller de norska kraven för obligatorisk tjänstepension (”Obligatorisk tjenestepensjon”), se 

Not 23. 
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Not 8 Finansiella poster 
 

Avstämning av skatter 
 

(TNOK) 2016  2015 

 
 

(TNOK) 2016  2015 

 
Ränteintäkter från bankinsättningar etc. 584  1 384 

Andra finansiella intäkter - 164 

Summa finansiella intäkter 584  1 548 

 
Räntor på lån 14 486  19 749 

Netto valutakurs (vinst)/förlust 465  2 954 

Återköpta obligationer 1) 17 481   - 

Andra finansiella kostnader  1 604  5 954 

Summa finansiella kostnader 34 036  28 657 

 
Nettofinansiering -33 452  -27 109 

 

1) Engångskostnad kopplat till återköp av egna obligationer (bokfört värde vs transaktionsvärde) inkl. 
avgift. 

 

 
 
 
 

Not 9 Skatter 
 
 

Skatteberäkning 
 

(TNOK) 2016  2015 

 
Skattesats 25 % 27 % 

 
Skatteeffekt av förändring i netto uppskjuten skatteskuld/tillgång 12 591  6 207 
Skatteeffekt på permanenta skillnader redovisade till eget kapital - 911 
Skatteeffekt av skattesänkning på temporära skillnader (från 25 % till 24 %) 3 614  8 617 

Skattekostnad 16 205  15 735 

 
Resultat före skatt 34 156  25 943 

 
Skatt 8 539  7 005 

Skatteeffekt permanenta skillnader, resultat 4 052  113 

Skatteeffekt av skattesänkning på temporära skillnader (från 25 % till 24 %) 3 614  8 617 

Skattekostnad 16 205  15 735 

 
Temporära skillnader 
 
(TNOK) 2016  2015 

 
Anläggningstillgångar 429 286  398 599 

Omsättningstillgångar -1 300  -647 

Långfristiga skulder -2 927  -5 412 

Kortfristiga skulder -5 300  -3 450 

Underskottsavdrag -781 159  -831 285 

Netto temporära skillnader -361 400  -442 195 

 
Netto uppskjuten skattefordran -86 736  -110 549 

 
Per den 1 januari -110 549  -123 710 

Skatteintäkt/(kostnad) under perioden redovisad i resultaträkningen 16 205  15 735 

Skatteintäkt/(kostnad) under perioden redovisad i övrigt totalresultat  -68  - 

Uppskjutna skatter förvärvade i rörelseförvärv 7 275  -2 574 

Statsbidrag FOU                                                                                     400                        - 

Uppskjutna skattefordringar, ej bokförda                                                                          -                        

- Uppskjutna skattefordringar, bokförda                                                            -86 736      -110 549 

 
Ett skattemässigt underskott kan överföras vidare på obestämbar tid, och bolagsskattesatsen på 
24 % används för beräkning av netto uppskjutna skattefordringar. Den uppskjutna skattefordran 
redovisas vid utgången av 2016 eftersom Weifa AS har en stark resultathistorik och uppskattningar 
framöver visar att det kommer att utnyttjas inom de kommande åren. 
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Not 10 Avvecklad verksamhet 
 
 

Avvecklade verksamheter för 2015 inkluderar de finansiella siffrorna för B2B-verksamheten 

som såldes till Vistin Pharma AS, inklusive engångskostnaderna i samband med 

separationen av B2B-verksamheten som ett separat företag. 
 

 
(TNOK) 2015 

 
Rörelseresultat 107 223 

Materialkostnader 55 898 

Lönekostnader 19 356 

Övriga rörelsekostnader 37 491 

Avskrivningar och nedskrivningar 1 169 

Rörelseresultat EBIT, från avvecklade verksamheter -6 691 

 
Finansiella intäkter/(finansiella kostnader) 537 

Resultat före skatt från avvecklade verksamheter -6 154 

 
Skatt -1 662 

Årets resultat från avvecklade verksamheter -4 492 

 
Resultat per aktie av avvecklad verksamhet 

 
(TNOK) 2015 

 
Resultat före utspädning per aktie från avvecklade verksamheter -0,01 

Resultat efter utspädning per aktie från avvecklade verksamheter -0,01 

Not 11 Resultat per aktie 
 
 
Resultat före utspädning per aktie beräknas genom att dividera vinsten hänförlig till företagets 

aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som emitterats under året, 

baserat på följande data: 

 
Resultat efter utspädning per aktie beräknas genom att dividera vinsten hänförlig till företagets 

stamaktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier under året plus 

det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som skulle tillkomma vid konvertering av samtliga 

potentiellt utspädningsbara stamaktier till stamaktier. 

 
Följande återspeglar de intäkter och delade data som användes i beräkningarna av resultat per 
aktie före och efter utspädning: 
 
 
(TNOK) 2016  2015 

 
Resultat från pågående verksamheter hänförligt till moderbolagets ägare 17 951  10 208 

Resultat från avvecklade verksamheter hänförligt till moderbolagets ägare - -4 492 

Summa 17 951  5 716 

 
Vägt genomsnittligt antal stamaktier (i tusental) 36 472  823 882 

Effekter av utspädning från aktieoptioner 1 736  37 094 

Vägt genomsnittligt antal stamaktier justerade för utspädningseffekten 38 208  860 976 

 
Resultat före utspädning per aktie (NOK) 1) 0,49 0,17 

Resultat efter utspädning per aktie (NOK) 1) 0,47 0,17 

 
Resultat före utspädning per aktie för pågående verksamheter (NOK) 1) 0,49 0,31 

Resultat efter utspädning per aktie för pågående verksamheter (NOK) 1) 0,47 0,30 
 
1) För att få jämförbara siffror justeras siffrorna från 2015 för omvänd aktie-split (förhållande 25:1) tredje 
kvartalet 2016. 

 
Följande instrument som potentiellt kan späda ut resultaten per aktie i framtiden, har 

inkluderats i beräkningen av resultatet efter utspädning per aktie. 

 
 

(ANTAL INSTRUMENT) 
 

2016 
 

2015 

 

Anställdas aktieoptioner 
 

1 735 716 
 

43 392 897 
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Not 12 Anläggningstillgångar 
 
 

2015 2016 
 

(TNOK) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 
Kostnader 

Kostnader per den 1 januari 2015  5 467 

Tillägg 1 883 

Försäljning av tillgångar -6 525 

Per den 31 december 2015  825 

 
Avskrivningar och nedskrivningar 

Ackumulerade avskrivningar per den 1 januari 2015  759 

Tillägg 257 

Försäljning av tillgångar -758 

Ackumulerade avskrivningar per den 31 december 2015  258 

Redovisat värde 567 

 
(TNOK)                                                                                                                                                       
       ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 
Kostnader 

Kostnad per den 1 januari 2016                                                                                                    825 

Tillägg - 

Försäljning av tillgångar                                                                                                                     - 

Per den 31 december 2016                                                                                                          825 

 
Avskrivningar och nedskrivningar 

Ackumulerade avskrivningar per den 1 januari 2015                                                                    258 

Tillägg                                                                                                                                            204 

Försäljning av tillgångar                                                                                                                      - 

Ackumulerade avskrivningar per den 31 december 2016                                                            462 

Redovisat värde                                                                                                                             363 

 
Nyttjandeperiod                                                                                                                       3-10 år 
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Ackumulerade avskrivningar per den 

31 december 2015  - 13 305  2 059  - 
 

- 15 364 

Redovisat värde den 31 december 2015         29 295  182 903  2 433         314 633   621 584       1 150 848 

 

 
 
 

 

Not 13 Immateriella tillgångar 
 
 

2015 2016 
 

 
(TNOK)            LICENSER 

 

 

KUNDAVTAL/ 

RELATIONER 

 
 

HANDELSNAMN 

 

HANDEL 
VARUMÄRKEN          GOODWILL  SUMMA 

 
 
(TNOK)      LICENSER 

 

  

KUNDAVTAL/ 

 RELATIONER 

 
 

HANDELSNAMN 

 
 

HANDEL  
VARUMÄRKEN   GOODWILL        SUMMA 

 
Kostnader 

Kostnader per den 1 januari 2015  - 196 208  4 492      314 633  621 584       1 136 917 

Inköp av immateriella tillgångar 1) 29 295  - - - - 29 295 

Kostnader per den 31 december 2015  29 295  196 208  4 492      314 633  621 584       1 166 212 

 
Avskrivningar och nedskrivningar 

Ackumulerade avskrivningar per den 

Den 1 januari 2015  - 3 679  562  - - 4 241 

Årets avskrivningar - 9 626  1 497  - - 11 123 

 
Kostnader 

Kostnader per den 1 januari 2016  29 295  196 208  4 492     314 633         621 584   1 166 212 

Rörelseförvärv 2) - 28 325  -      54 570  32 745     115 640 

Tillägg - - - - - - 

Kostnader per den 31 december 2016  29 295  224 533  4 492      369 203    654 329   1 281 852 

 
Avskrivningar och nedskrivningar 

Ackumulerade avskrivningar per den 

Den 1 januari 2016  - 13 305  2 059  - - 15 364 

Årets avskrivningar - 11 042  1 497  - - 12 539 

Ackumulerade avskrivningar per den 

31 december 2016  - 24 347  3 556  - - 27 903 

 

Redovisat värde per den 31 december 2016   29 295  200 186  936      369 203       654 329    1 253 949 

 
 

    Nyttjandeperiod 
5-10 

år 3)                             10–20 år     3 år  Obestämbar  Obestämbar 
 

1) Inköp av licenser 2015: 
Förvärvat ägande och rättigheter till flera produkter och dossierer inom segmenten smärta samt 
hosta och förkylning med världsomspännande/nordiska rättigheter. Licensavtal som täcker 
ovillkorliga köpförpliktelser har diskonterats till betalningarnas nuvärde och redovisas som 
licenstillgångar, och resterande framtida kontantbetalningar på 4,5 MNOK. De ingångna 
licensavtalen gör det möjligt för Weifa att utöka sin kärnportfölj till nya marknader. 

2) Inköp 2016: 
Inköp 2016 avser förvärvet av Cederroth under första kvartalet. Ref. Not 28 

3) Licenser skrivs av över deras nyttjandeperiod, från och med dagen för godkännande från 
myndigheter och maximalt fram till dagen för utgången av avtalad exklusivitet i licensavtal. 
Licenser är helt relaterade till produkten under utveckling som ännu inte är godkänd för 
försäljning. 

 
Se Not 14 för nedskrivningsprövningar relaterade till goodwill och immateriella tillgångar med 

bestämbar och obestämbar livslängd. Avskrivning av immateriella tillgångar redovisas under 

posten avskrivningar och nedskrivningar i koncernredovisningen över resultaträkningen. 
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Not 14 Nedskrivningsprövningar av immateriella 
tillgångar med obestämbar livstid 

 

 
 

Goodwill och immateriella tillgångar som redovisas i koncernens finansiella ställning 

härrörde från förvärven av Weifa AS och Cederroth AS. Redovisad goodwill uppgår till 

654,3 MNOK per den 31 december 2016 och immateriella tillgångar kopplade till 

varumärken uppgår till 369,2 MNOK, se Not 13. 

 
Goodwill och immateriella tillgångar med bestämbar och obestämbar livslängd prövas 

för nedskrivning för varje kassagenererande enhet. Koncernen hade bara en 

kassagenererande enhet – Consumer Health. 

 
Goodwill och immateriella tillgångar med bestämbar och obestämbar livslängd prövas 

årligen för nedskrivning och när det finns indikationer på nedskrivning. 

Nedskrivningsprövningen utfördes av Weifa-ledningen från och med årsslutet 2016. 

 
Koncernen bedömer förhållandet mellan dess börsvärde och dess bokförda värde, bland 

andra faktorer, vid granskningen av indikatorer för nedskrivning. Nedskrivningsindikator – 

Koncernens börsvärde under det bokförda värdet av dess egna kapital. 

 
Återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten har bestämts genom att uppskatta 

nyttjandevärdet, som sedan jämförs med det redovisade värdet av den kassagenererande 

enheten. Beräkning av nyttjandevärdet har baserats på ledningens bästa uppskattning, 

vilket återspeglar koncernens ekonomiska planeringsprocess. Diskonteringsräntorna är 

härledda som den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) för ett liknande företag i 

samma verksamhetsmiljö. 

 
Följande antaganden gjordes vid beräkningen av nyttjandevärdet per den 31 
december 2016 
En slutlig tillväxt på 2 % och en vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) (före skatt) 
på 10,2 %. 

 
Kassaflödesprognoser och antaganden 

En femårsprognos av diskonterade kassaflöden plus ett slutvärde (Gordons 

tillväxtmodell) användes för att bestämma den kassagenererande enhetens aktuella 

nettovärde. Diskonterade kassaflöden beräknades efter skatt och WACC tillämpas 

efter skatt. 

 

Beräknat kassaflöde för perioden 2017–2019 består av godkända budgetar för 2017 och 

uppskattningar för 2018 och 2019 i enlighet med koncernens strategiska plan. 

Kassaflödesprognoserna för 2020 och 2021 har extrapolerats utifrån en förväntad 

tillväxttakt, medan rörelsemarginalerna har förbättrats från 2020 på grund av förväntad 

ökning av bruttoförsäljningen. Kassaflödesprognoserna baseras på den förväntade 

tillväxten på den totala marknaden, den kassagenererande enhetens marknadsandel, 

priserna på de sålda produkterna och den kassagenererande enhetens kostnadsstruktur. 

Enligt ledningen är dessa antaganden rimliga och baserade på verksamhetsutvecklingen 

samt den långsiktiga strategiska planen. Slutvärdet är baserat på 2020. 

 
Viktiga antaganden för beräkningar av nyttjandevärden 
Beräkningen av nyttjandevärdet för den kassagenererande enheten är mest känslig när det 
gäller följande antaganden: 

 
Diskonteringsränta 

Indata för WACC samlas in från representativa källor, liknande koncerner etc., och detta 

används för att bestämma bästa uppskattning. WACC beräknades efter skatt. Alla 

parametrar fastställdes för att återspegla den långsiktiga perioden av tillgångarna och 

tidsramen i prognosperioden för kassaflödena. 

 
Viktiga indata för WACC för den kassagenererande enheten: 

Riskfri ränta: 10 års statsobligation (NOK) 

Beta (eget kapital): Beta på eget kapital har uppskattats baserat på ett 

återutnyttjande via Harris & Pringle-formeln, av median beta tillgångar för jämförbara 

börsnoterade företag. Marknadens riskpremie: Marknadens riskpremie baseras på 

empiriska data för riskpremie. Företagsspecifik premie: Företagets särskilda premie 

baseras på storleken på den kassagenererande enheten och i enlighet med 

Ibbotson-analysen. 

Kapitalstruktur: Soliditet 84 %. 

 
Tillväxttakt 

Tillväxttakten under prognosperioden är baserad på ledningens förväntningar på 

marknadsutvecklingen och ledningens strategiska plan. Den slutliga tillväxttakten baseras på 

långsiktiga inflationsmål på de marknader där den kassagenererande enheten verkar. 

 
Kassaflöde 

I beräkningen ingår kassaflöden för fem år, utöver slutpunkten. 

Kassaflödesberäkningar baseras på den budget- och strategiplan som styrelsen 

godkänt för perioden 2017–2019. Kassaflödet visar förväntning på 

bruttoresultatförbättring och omsättningstillväxt som hanteras av den befintliga 

organisationen. 
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Känslighetsanalys för viktiga antaganden 

Nedskrivningsprövningen visade att manöverutrymmet för den kassagenererande 

enheten är >20 %. En ytterligare känslighetsanalys utfördes. Känslighetsanalysen 

visade att med en slutlig tillväxttakt på 0 % eller en ökning i WACC på 1 % var 

nyttjandevärdet fortfarande över det redovisade värdet för den kassagenererande 

enheten. 

 
Nedskrivningsprövningens resultat och slutsats 
Nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet för den kassagenererande enheten. 

Nedskrivningsprövningen indikerade inte något behov av nedskrivning. 

REDOVISAT 

VÄRDE (TNOK) NIVÅ  KATEGORI  2016  2015 

Finansiella tillgångar 

Kundfordringar 1  Lånefordringar och kundfordringar                 81 525     63 519 

Andra fordringar 1  Lånefordringar och kundfordringar    6 662  1 720 

Summa         88 187     65 239 

 
Finansiella skulder 

 

 
 
 

Not 15 Finansiella tillgångar och skulder per 
kategori 

 
 

Nedan följer en jämförelse per klass av redovisade värden och verkliga värden för alla 

finansiella instrument som redovisas i de finansiella rapporterna: 

 
Upplåning – Banklån 1 

 
Upplåning – Obligationslån 1 

 
Räntebärande skulder – Licensåtaganden 1 

 
Leverantörsskulder 1 

 
Övriga skulder 1 

Andra finansiella skulder 

till upplupet anskaffningsvärde   347 508  - 

Andra finansiella skulder 

till upplupet anskaffningsvärde -   340 609 

Andra finansiella skulder 

till upplupet anskaffningsvärde 4 543  13 875 

Andra finansiella skulder 

till upplupet anskaffningsvärde 28 176  22 438 

Andra finansiella skulder 

till upplupet anskaffningsvärde  31 167  43 058 

 

De finansiella tillgångarna består huvudsakligen av likvida medel som erhållits genom 

emissioner av eget kapital. Finansiella skulder består huvudsakligen av ett banklån och 

leverantörsskulder och andra skulder som uppkommer direkt från verksamheten. 

 
Verkligt värde på de finansiella tillgångarna och skulderna ingår i det belopp på vilket 

instrumentet kan bytas ut i en aktuell transaktion mellan villiga parter, med undantag av en 

tvångs- eller likvidationsförsäljning. 

 
Koncernen använder följande hierarki för att bestämma och upplysa om det verkliga 

värdet på finansiella instrument genom värderingstekniker: 

Nivå 1: Uppskattade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder 

Nivå 2: Andra tekniker för vilka alla indata som har en signifikant påverkan på det redovisade 

verkliga värdet är observerbara, antingen direkt eller indirekt 

Nivå 3: Tekniker som använder indata som har en signifikant påverkan på det redovisade verkliga 

värdet som inte är baserade på observerbara marknadsdata 

Summa   411 394   419 980 
 
 
Följande metoder och antaganden användes för att uppskatta de verkliga värdena: 

·Kassa och bankinsättningar, kundfordringar och andra kortfristiga fordringar samt 

leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder uppgår till deras ungefärliga redovisade 

värden på grund av de kortfristiga löptiderna för dessa instrument. 
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Not 16 Kundfordringar och andra 
fordringar 

Not 18 Likvida medel 

 

 
 

(TNOK) 
 

2016 
 

2015  
 

(TNOK) 
 

2016 
 

2015 

 

Kundfordringar 
 

81 525 
 

63 645  
 

Kontanter i bank och i kassa 
 

67 709 
 

83 440 

Avsättning för eventuell förlust på kundfordringar - -126  Kontanter för förvärvet av Cederroth AS - 118 500 

Kundfordringar (netto) 81 525 63 519  Likvida medel 67 709 201 940 
 

Kundfordringar är icke-räntebärande och har i allmänhet en löptid på 30 till 45 dagar. Per den 

31 december är åldersanalysen av kundfordringar enligt följande 

FÖRFALLNA EJ NEDSATTA 
 

ÅLDER  SUMMA KORTFRISTIGA < 30 DAGAR  30–60 DAGAR  60–90 
DAGAR 

 
2016  81 525  70 486  10 973  - 66 

2015  63 519  54 785  8 291  -4 447 
 

 
Se Not 3 om kreditrisker för kundfordringar, som förklarar hur koncernen hanterar kreditrisker. 

 

 
(TNOK) 2016  2015 

 
Förhandsbetalningar 6 662  1 720 

Andra fordringar - - 

 
Kontanter i banker intjänar ränta med rörliga räntor baserade på bankernas dagliga 
inlåningsräntor. Per den 31 december 2016 var 1,8 MNOK (0,2 miljoner EUR) av kontanter i 
banken noterade i EUR. 
 
Koncernen har en garanti för de anställdas källskatt som DNB lämnat om 3,0 MNOK.  
 
I december 2015 överenskom Weifa med Orkla ASA att förvärva Cederroth AS. 
Transaktionen slutfördes i januari 2016. För att finansiera förvärvet slutfördes en privat 
placering på 118,5 MNOK i december, se Not 28. 
 
 
 
 

Not 19 Emitterade aktier, aktiekapital och reserver 

Summa övriga fordringar 6 662  1 720 ANTAL AKTIER (I 
TUSENTAL) 

AKTIEKAPITAL 
(TNOK) 

 

 
 
 

Not 17 Varulager 
 

 
(TNOK) 2016  2015 

 
Färdiga varor (till det lägsta av antingen anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet) 14 637  15 220 

Summa varulager 14 637  15 220 
 

Materialkostnader som ingår i resultatet består av inköpta eller färdiga varor till försäljning, 

nettoförändringar i varulager samt justering av det verkliga värdet. Materialkostnader som 

redovisas som kostnader uppgick till 178,8 MNOK för året som slutade den 31 december 

2016. 

 
Per den 1 januari 2015  1 586 603  237 991 

Omvänd aktiesplit oktober (2:1 split) -793 302   - 

Privata placeringar  118 500  35 550 

Per den 31 december 2015  911 801  273 541 

 
Per den 1 januari 2016  911 801  273 541 

Omvänd aktiesplit juli (25:1 split) -875 329  - 

Per den 31 december 2016  36 472  273 541 

 
Varje aktie har ett nominellt värde på 7,50 NOK per aktie (2015: 0,30 per aktie). 
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De 20 största aktieägarna och ägarintressena per den 31 december 2016 Aktier ägda av styrelsen och ledningen per den 31 december 2016 
 
 
NAMN ANTAL AKTIER 

 
 
ÄGARANDEL 

 
Styrelsen 

 

WATRIUM AS 1)                                                                                                                                                                  4 716 282                    12,9 %  

EUROCLEAR BANK                                                                               2 596 746                    7,1 %  

HOLTA LIFE SCIENCES 2)                                                                                                                                    1 824 392                      5,0 %  

MP PENSJON PK                                                                                      1 642 087                  4,5 %  

STOREBRAND VEKST                                                                              1 620 402                  4,4 % 

 KLP AKSJENORGE                                                                                   1 233 205                  3,4 %  

SOLAN CAPITAL AS                                                                                    956 428                           2,6 %  

HOLBERG NORGE                                                                                          930 000                     2,5 %  

STOREBRAND NORGE                                                                               926 000                         2,5 %  

ARCTIC FUNDS                                                                                          882 964                         2,4 % 

 KLP AKSJENORGE                                                                     810 059                 2,2 % 

VERDIPAPIRFONDET DNB                                                       768 567                 2,1 % 

VERDIPAPIRFONDET ALF                                                                           612 751                        1,7 %  

MUSTAD INDUSTRIER AS                                                                          500 000                        1,4 %  

NORDEA NORGE                                                                                     483 721            1,3 % 

STOREBRAND OPTIMA                                                                                442 000                       1,2 %  

OLLIS INDUSTRI AS                                                                                     380 000                       1,0 %  

BORGEN INVESTMENT                                                                            373 647                      1,0 %  

GOLDMAN SACHS & CO                                                                          352 997                      1,0 %  

NORDEA KAPITAL                                                                                       349 717                     1,0 %  

ANDRA AKTIEÄGARE                                                                       14 070 104                 38,6 %  

TOTALT ANTAL AKTIER                                                                    36 472 069                 100 % 

 
ANTAL AKTIER 

 
WATRIUM AS 1) 4 716 282 

HOLTA LIFE SCIENCES 2) 1 824 392 

CIPRIANO AS 3) 80 000 

MUTUS AS 4) 60 000 

ESPEN TIDEMANN JØRGENSEN  4 800 

 
Verkställande ledning 
 

ANTAL AKTIER 

 
SIMEN NYBERG-HANSEN, CFO 80 001 

KATHRINE  G. ANDREASSEN,  CEO  80 000 

ASTRID T. BRATVEDT, VP R&D 40 000 

OLE HENRIK ERIKSEN, COO  20 001 

MORTEN H. SAND, VP SALES  15 010 
 
1) Kontrolleras av direktör Kristin L. A. Wilhelmsen 
2) Representeras av direktör Espen Tidemann Jørgensen 
3) Kontrolleras av ordföranden Einar J. Greve 
4) Kontrolleras av direktör Thomas Settevik 
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Not 21 Andra skulder  

 

(TNOK) 
 

2016 
 

2015 

 

Källskatt 
 

1 593 
 

1 397 

Sociala avgifter 1 389 1 147 

Ersättningar för semesterlön 3 469 3 948 

Moms 9 763 7 291 

Upplupna kostnader 10 468 12 587 

Upplupna räntekostnader 1) 2 527 2 694 

Andra skulder 1 958 13 994 

Summa andra skulder 31 167 43 058 

1) Se Not 22 Upplåning.   

 

 
 
 

 

Not 20 Aktierelaterade 
ersättningar 

 

Följande tabell illustrerar antalet tilldelade optioner och deras vägda genomsnittliga lösenpris: 

 

 
Koncernens nyckelanställda erhåller ersättning i form av aktierelaterade ersättningar under 2014 och 

2015. Aktieoptionerna har ett lösenpris på 22,75–35,25 NOK per aktie, vilket är lika med aktiens 

slutpris 

Aktieoptionsprogr
am 

 
 
2016  2015 

på dagen för tilldelning. Aktieoptionerna har en löptid på 3 år, varav 1/3 kan lösas in efter 12, 24 
och 36 månader. När optionerna löses in är ett antal av aktierna med ett värde motsvarande 
25 % av 

ANTAL 
OPTIONER 

Vägt 
genomsnittligt 
lösenpris 
(NOK) 

ANTAL 
OPTIONER 

Vägt 
genomsnittligt 
lösenpris 
(NOK) 

den realiserade vinsten på optionerna föremål för försäljningsförbud under en period om 2 år. 

 
Anställdas aktieoptioner är inte föremål för några prestationsbaserade intjäningsvillkor. 

Företaget har möjligheten att reglera aktieoptionerna i kontanter, men de har ingen rättslig eller 

informell förpliktelse att återköpa eller erbjuda reglering i kontanter för tilldelade optioner. Icke-

intjänade aktieoptioner annulleras när arbetstagaren har meddelats om avslutande. 

 
Den totala kostnaden som redovisas för tilldelning av aktieoptioner till anställda och som härrör 

från koncernens aktierelaterade ersättningsprogram reglerat med eget kapitalinstrument 

uppgick till cirka 4,6 MNOK för året som slutade den 31 december 2016 (2015: 6,5 MNOK). 

 
Efter den 25:1 omvända aktiespliten (tredje kvartalet 2016) och utdelningsbetalningen på 0,05 NOK per 

aktie (andra kvartalet 2016), har lösenpriset och antalet optioner minskat med motsvarande år 2016. 

 
Efter den omvända aktiespliten i förhållande 2:1 och utdelningen som gjordes i oktober 2015 om 
0,09 NOK per aktie har de utestående aktieoptionerna justerats på motsvarande sätt år 2015. 

Utestående i början av året                  1 735 716        27,50                     29 693 371          1,30 

Tilldelade                                                                            -             -                10 213 017         1,46 

Tilldelade                                                                            -             -                  3 606 509         1,34 

Förfallna                                                                              -             -                   -120 000              - 

Utestående i slutet av perioden                         1 735 716      26,50               43 392 897         1,10 

Inlösningsbara i slutet av perioden                      972 884      25,00                   9 857 790         0,96 
 

 
Det verkliga värdet på aktieoptionerna beräknas vid tilldelningsdatumet med hjälp av 

Black-Scholes optionsvärderingsmodell, med beaktande av villkoren för aktieoptionernas 

tilldelning. 
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Not 22 Upplåning och annan räntebärande skuld 
 

 
 

(TNOK) 
 

2016 
 

2015 

 

Räntebärande lån 
 

347 508 
 

- 

Obligationslån - 340 609 

Upplåning 347 508 340 609 

 
 

Weifa återfinansierade sin skuld i början av andra kvartalet 2016. Det nya DNB-banklånet uppgår till 

350 MNOK för en period av fem år och har en ränta på tre månader Nibor plus 2,40 % med nuvarande 

hävstång. 

 
Lånet har en löptid om 5 år, med återbetalningar på 15 MNOK efter 36, 42, 48 och 54 

månader. Återstående del (290 MNOK) betalas vid upphörande, 2:a kvartalet 2021. Lånet har 

en årlig räntesats på 2,4 % + NIBOR 3M, med kvartalsvisa räntebetalningar. Det bokförda 

värdet vid första redovisning var det verkliga värdet vid initiering med avdrag för 

transaktionskostnader. Efterföljande värdering sker till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen 

är också skyldig att upprätthålla en räntetäckningsgrad på inte mindre än 3,0x och en 

skuldsättningskvot på max 5,0. Företaget uppfyller avtalsvillkoren vid årsslutet. Koncernen 

hade 2016 en total räntekostnad på 8,7 MNOK på banklånet. 

Not 23 Ersättningar efter avslutad anställning 
 
 
Koncernen innehar ofonderade förmånsbestämda pensionsplaner för tre tidigare ledande 

befattningshavare. Pensionsplanerna baseras på slutlönen, och ger de anställda fördelar i 

form av en garanterad pensionsnivå som ska betalas under hela livet. Pensionsplanen 

finansieras genom företagets verksamhet, vilket innebär att företaget uppfyller åliggandena av 

förmånsbetalningarna när de förfaller. 

 
De belopp som redovisas i den finansiella ställningen bestäms enligt följande: 
 

 
(TNOK) 2016  2015 

 
Nuvärde av ofonderade åtaganden 5 419  6 392 

Pensionsskulder 5 419  6 392 
 

 
DNB har utfärdat en garanti på 6,5 MNOK för att täcka framtida pensionsutbetalningar enligt 

den fastställda förmånsplanen ovan. Garantin är betalbar ”vid anfordran”. 
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Leasingåtaganden  
 

(TNOK) 
 

2016 

 

Följande 1 år 
 

4 156 

1 till 3 år 14 787 

Efter 3 år 3 215 

Framtida minsta leasingavgifter 22 158 

 

 
 
 

 

Not 24 Åtaganden och oförutsedda 
utgifter 

Not 25 Förteckning över dotterbolag 

 
 

Operationella leasingavtal 
Koncernen hyr lokaler och fordon under icke uppsägningsbara operativa leasingavtal. 

Leasingvillkoren är mellan 3 och 10 år, och majoriteten av leasingavtalen kan förnyas vid 

 

 
FÖRETAG 

 
LAND FÖR 
BOLAGSBILDNING  HUVUDSAKLIG                                                                                                       
      VERKSAMHET 

 

 
 
Farmaceutisk 

ÄGARINTR
ESSE 
2016 

RÖST
RÄTT 
2016 

ÄGARINTR
ESSE 
2015 

RÖST
RÄTT 
2015 

slutet av leasingperioden. Den framtida sammanlagda minsta leasingavgiften under icke 
uppsägningsbara 

operationella leasingavtal är följande: 

Weifa AS                              Norge produkter 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 

De finansiella siffrorna för Vistin Pharma AS har inkluderats i koncernredovisningen över 

resultaträkningen av Weifa-koncernen som avvecklad verksamhet fram till försäljningen av 

B2B-verksamheten den 1 juni 2015. 
 

 
 
 
 
 

 

(TNOK) 
 

2015 

 

Följande 1 år 
 

3 480 

1 till 5 år 12 416 

Efter 5 år 8 863 

Framtida minsta leasingavgifter 24 758 



Weifa ASA – Årsrapport 2016 

KONCERNREDOVISNING 
 

 

 

Not 26 Ersättningar till 
ledningsgruppen 

 
Ersättningar till styrelsen 

 

2015 

 
(TNOK) LÖNER 

 

 
BONUSAR 
ERHÅLLNA 2016 PENSIONER ANDRA 

 
 
 

AKTIE 
OPTIONER  SUMMA 

 
2016 2015 

Kathrine G. Andreassen, CEO, 
juni–dec. 

1) 2) 1 580  425  96  147  1 041  3 289 

 
(TNOK)                                                                           STYRELSEARVODEN                 ÖVRIGT                
STYRELSEARVODEN                 ÖVRIGT 

 
Einar J. Greve (ordförande)                                                 735               44                  -                 - 

Tomas Settevik (styrelseledamot)                                          71                  -                 -                 - 

Lise Hammergren (styrelseledamot)                                       71                  -                 -                 - 

Kristin  L. A. Wilhelmsen (styrelseledamot)                             71                  -                 -                 - 

Espen Tidemann Jørgensen (styrelseledamot)                      12                  -                 -                 - 

Siri Mangschou (styrelseledamot)                                         49                  -                 -                 - 

Frank Marius Hansen (styrelseledamot)                                 28                  -                 -                 - 

Ole Enger (före detta styrelseledamot)                                  155                  -            119                  - 

Glen Rødland (före detta ordförande)                                  143                  -            250                  - 

Yvonne Litsheim Sandvold (före detta styrelseledamot)          85                  -            150                  - 

Reuben Segal (före detta styrelseledamot)                                -                 -               31                  - 

Øystein Stray Spetalen (före detta styrelseledamot)               85                  -            150                  - 

Synne Syrrist (före detta styrelseledamot)                              85                  -            150                  - 

Martin Nes (före detta styrelseledamot)                                     -                 -               40                  - 

Summa                                                                               1 591               44             890                  - 

 
Siffrorna för 2016 och 2015 är ersättningar som betalats under året. 

 
Ersättning till verkställande ledning 
2016 

 

Simen Nyberg-Hansen, CFO, aug.–dec.            589         165           38           17         337      1 146 

Kjell Erik Nordby, CEO, jan.–maj 3)                                1 228         587           39           86         644      2 584 

Liesl Hellstrand, VP HR, jan.–maj 3)                                   689              -           39           11         230         969 

Gunnar Manum,  CFO, jan.–maj 3)                                       655         235           41             8         322      1 261 

Valborg Godal Vold, VP B2B, jan.–maj 3)                                         679              -               39             60           230        1 008 

Summa verkställande ledning                                          5 420            1 412               292               329            2 803         10 256 
 
1) Inkluderar ersättning som VP CH från jan.–maj och CEO från maj–dec. 
2) CEO, Kathrine G. Andreassen har en 6 månaders uppsägningstid. 
3) Tidigare verkställande ledning, del av avyttrad B2B, maj 2015. 
 

 
Enligt den norska aktiebolagslagen (”Lagen”) sektion 6-16a, har styrelsen utarbetat ett 

uttalande om fastställande av löner och ersättningar till CEO och övriga ledande 

befattningshavare (se Not 15 i Weifa ASA) 

 
Vid årsslutet 2016 finns inga lån eller förskottsbetalningar till styrelse, verkställande 

ledningsgrupp eller andra närstående parter. (2015: 0) 

 
 
 
 

Not 27 Transaktioner med närstående parter 

(TNOK)   
   
              LÖNER 

INTJÄNADE  

BONUSAR 

2016           PENSIONER ÖVRIGT 

AKTIE 

OPTIONER SUMMA 

 
Närstående parter är sådana som innefattar bestämmande inflytande, gemensam kontroll eller 

betydande inflytande. Närstående parter har en ställning som gör det möjligt för dem att ingå 

transaktioner med företaget som inte genomförs 

Kathrine G. Andreassen, CEO 2) 1 957  1 050  100  175  806  4 088 

Simen Nyberg-Hansen, CFO 1 642  525  99  158  709  3 133 

Summa verkställande ledning 3 599 1 575 198 333 1 515 7 220 

mellan icke närstående parter. Samtliga transaktioner inom koncernen har baserats på 
armlängdsprincipen. 

 
Weifa-koncernen är noterad på Oslobörsen. Koncernens moderbolag är Weifa ASA. En förteckning över 

dotterbolagen finns i Not 25. Alla transaktioner mellan moderbolaget och dotterbolagen visas rad för rad i 

moderbolagets separata rapporter och avlägsnas i koncernredovisningen 

 
Se Not 26 för mer information om lån och ersättningar till ledning och styrelse. 
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Övriga transaktioner med närstående parter 
I samband med försäljningen av B2B-verksamheten, ingick Weifa ett konsultavtal med Gross 

Management AS (”GM”), enligt vilket GM tillhandahöll tjänster och råd avseende 

omstrukturering av Weifa AS och verkställandet av försäljningen med det relaterade 

aktieutbudet. För dessa tjänster 

 

 
(TNOK) 

 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

VERKLIGT VÄRDE 
AV TILLGÅNGAR 

OCH SKULDER 

hade GM rätt till en avgift på 2 MNOK. GM styrdes vid försäljningstidpunkten av Glen 
Rødland och Øystein Stray Spetalen, vilka var styrelseledamöter i Weifa fram till december 
2015. Konsultavtalet godkändes av bolagsstämman den 16 april 2015. 

 
Einar J. Greve, som valdes till ordförande den 11 december 2015, har tidigare ingått avtal 

med Weifa genom sitt helägda företag Cipriano AS kopplat till strategiska rådgivningstjänster, 

som under vissa förutsättningar kan leda till ersättning om 1,5 MNOK. 

 
 
 
 

Not 28 Rörelseförvärv – Cederroth AS 
 
 

1. Rörelseförvärv: 
Weifa ASA förvärvade 100 % av aktierna i Cederroth AS den 15 januari 2016 och kontrollerar 

följaktligen 100 % av företaget från det datumet. Aktieöverlåtelseavtalet ingicks den 17 december 

2015. 

 
Förvärvet gjordes för en sammanlagd kontant ersättning om 112,3 MNOK. Cederroth AS är 

ett kategoriledande intimvårdsvarumärke, känt som Asan i Norge och Sana i Sverige. 

Förvärvet av Cederroth AS är en del av Weifas strategi att driva tillväxten både organiskt och 

genom företagsförvärv. Förvärvet är ett medel för att diversifiera företagets intäktsströmmar 

som tidigare varit väsentligt beroende av försäljningen av smärtstillande produkter. Dessutom 

förväntas förvärvet stärka företagets detaljhandel och ge tillgång till den svenska marknaden 

genom varumärket Sana. 

 
I fördelningen av köpeskilling har tillgångar och skulder för Cederroth AS uppmätts till det 

beräknade verkliga värdet per den 15 januari 2016. De verkliga värdena för identifierbara 

tillgångar och skulder för Cederroth AS var vid tidpunkten för förvärvet: 

Immateriella tillgångar 115 640 

Summa anläggningstillgångar 115 640 

 
Omsättningstillgångar 

Varulager 2 947 

Andra fordringar 2 729 

Likvida medel 993 

Summa omsättningstillgångar 6 669 

 
Summa tillgångar 122 309 

 
EGET KAPITAL 

Aktiekapital 1 701 

Övrigt eget kapital 55 654 

Summa eget kapital 57 355 

 
SKULDER 

Långfristiga skulder 

Uppskjutna skatteskulder 7 275 

Summa långfristiga skulder 7 275 

 
Kortfristiga skulder 

Skatteskulder 1 557 

Räntebärande lån 54 950 

Andra kortfristiga skulder 1 172 

Summa kortfristiga skulder 57 679 

 
Summa eget kapital och skulder 122 309 
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Fördelningen av köpeskillingen identifierade justeringar av verkligt värde på kundrelationer, 

varulager, goodwill och uppskjutna skatteskulder. Det verkliga värdet på immateriella 

tillgångar består av kundrelationer (28 MNOK), goodwill (33 MNOK) och varumärken (54,6 

MNOK). Justeringarna i varulager avser övervärdet av varulagret (0,8 MNOK). Restvärdet av 

köpeskillingen har fördelats till goodwill. Ingen av den redovisade goodwillen förväntas vara 

avdragsgill. 

 
Baserat på varumärkenas starka ställning och Weifa ASA:s avsikt att fortsätta användningen 

av varumärkena, anses varumärkena ha obestämbar nyttjandeperiod. Det verkliga värdet av 

kundrelationer inom konsumenthälsobranschen skrivs av över 20 år. Justeringen av det 

verkliga värdet till varulager har redovisats som materialkostnad under första kvartalet när 

varulagret såldes. 

 
En transaktionskostnad på 3,1 MNOK kostnadsfördes under första kvartalet 2016. Ytterligare 
transaktionskostnader på 0,8 miljon NOK kostnadsfördes 2015. 

 
 
 
 

Not 29 Händelser efter rapporteringsperioden 
 
 

Den 16 februari 2017 föreslog styrelsen en utdelning på 1,50 NOK per aktie till 

aktieägarna. Slutligt godkännande av utdelningen fastställs av årsstämman den 30 maj 

2017. 
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Resultaträkningen för året till den 31 december 
 
 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
Övriga intäkter - -200 

Summa rörelseresultat - -200 

 
Löner och lönerelaterade kostnader 4  1 619  1 474 

Övriga rörelsekostnader 3  5 587  7 067 

Rörelseresultat  -7 206  -8 741 

 
Finansiella intäkter 5  79 979  35 464 

Finansiella kostnader 5  33 792  24 479 

Resultat före skatt 38 981  2 244 

 
Skattekostnad 7  21 058  17 038 

Årets resultat 17 923  -14 794 

Summa totalresultat 17 923  -14 794 
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Rapport över den finansiella ställningen per den 31 december 
 
 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Investeringar i dotterbolag 7  1 159 149  1 088 439 

Uppskjutna skattefordringar 6  187 039  208 098 

Summa anläggningstillgångar 1 346 188  1 296 537 

 
Omsättningstillgångar 

Företagsinterna fordringar 7  104 354  32 930 

Övriga fordringar   39   - 

Likvida medel 9  1 074  145 920 

Summa omsättningstillgångar 105 467  178 850 

 
Summa tillgångar 1 451 655  1 475 387 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 10  273 541  273 541 

Överkursfond 769 528  769 528 

Övrigt inbetalt kapital 13 224  8 604 

Balanserad vinst 44 494  72 159 

Summa eget kapital 1 100 787      1 123 832 

 
Långfristiga skulder 

Upplåning 12  347 508  340 609 

Summa långfristiga skulder 347 508      340 609 

 
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 8  113  169 

Andra kortfristiga skulder 13  3 247  10 777 

Summa kortfristiga skulder 3 360     10 946 

 
Summa skulder 350 868      351 555 

 
Summa eget kapital och skulder 1 451 655      1 475 387 

 
 

Oslo den 26 april 2017 
 

 
 
 

Einar J. Greve 
Styrelseordförande 

Espen Tidemann Jørgensen 
Styrelsemedlem 

Tomas Settevik 
Styrelsemedlem 

 

 
 
 

Kristin L. A. 
Wilhelmsen 

Styrelsemedlem 

Lise 
Hammergren 
Styrelsemedlem 

Monica Børter Bekkhus 
Styrelsemedlem 

(valda av de anställda) 

Kathrine Gamborg Andreassen 
CEO 

[signatur] 

[signatur] 

[signatur] 

[signatur] 

[signatur] 

[signatur] [signatur] 
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Redogörelse för förändring av eget kapital för året som slutade den 31 december 
 
 

HÄNFÖRLIGA TILL AKTIEÄGARE 

 
(TNOK) NOT  AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND  
    

 
ÖVRIGT 
INBETALT 
KAPITAL 

 
BALANSERAD 
VINST SUMMA EGET 
KAPITAL 

 

 
Eget kapital per den 01.01.2015 237 990  689 044  2 078  229 747  1 158 859 

 
Summa totalresultat - - - -14 794  -14 794 

Utdelning - - - -142 794  -142 794 

Emission av aktiekapital  -  - - -  - 

Privata placeringar, december 35 550  82 950  - - 118 500 

Transaktionskostnader (exklusive skatteeffekter) - -2 465  - - -2 465 

Summa emission av aktiekapital 35 550  80 485  - - 116 035 

Aktierelaterade ersättningar 11  - 6 526  6 526 

Eget kapital per den 31.12.2015 273 541  769 528  8 604  72 159  1 123 832 

 
Eget kapital per den 01.01.2016 273 541  769 528  8 604  72 159  1 123 832 

Summa totalresultat - - - 17 923  17 923 

Utdelning - - - -45 590  -45 590 

Aktierelaterade ersättningar 11  - - 4 620  - 4 620 

Eget kapital per den 31.12.2016 273 541  769 528  13 224  44 492  1 100 787 
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Redovisning av kassaflöden för året som slutade den 31 december 
 
 

(TNOK) NOT  2016  2015 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Resultat före skatt 38 981  2 244 

Icke-likvid justering för att förena vinst före skatt till kassaflöde: 

Koncernbidrag från dotterbolag                                                                                                                                                                                                                                      -                    -  

Uppskattat värde av aktieoptioner till anställda                                                                                                                                                                                                                                    -                    - 

Orealiserad utländsk valuta (vinster)/förluster                                                                                                                                                                                                                                      -                     - 

Förändringar i rörelsekapital: 

Förändringar i kundfordringar och handelskrediter -56 496 

Förändringar i uppskjuten inkomst 1, 4   -  - 

Förändringar i övriga skulder, fordringar, periodiseringar  -4 828  7 132 

Nettoränta (intäkter)/kostnad 5  -46 187  -10 985 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 090  5 413 

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Återbetalning av lån till dotterbolag 7  18 530  75 000 

Erhållna koncernbidrag från dotterbolag 7  31 412  75 517 

Investeringar i dotterbolag -112 300  -750 

Erhållen ränta 5  266  4 052 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -62 092  153 819 

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Intäkter från aktieemission - 118 500 

Transaktionskostnader vid aktieemissioner - -3 375 

Intäkter från upplåning (netto) 346 500   - 

Utdelning till aktieägare  -45 590  -142 794 

Inköp av egna obligationer 12  -357 089  -51 050 

Betald ränta 5  -14 486  -16 695 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -70 665  -95 414 

 
Nettoförändring i likvida medel -144 847  63 818 

Likvida medel startperiod 145 921  82 103 

Netto valutakursdifferens - - 

Likvida medel slutperiod 9  1 074  145 921 
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Not 1 Företagsinformation 
 
 

Weifa ASA är ett aktiebolag med säte på Østensjøveien 27, Oslo, Norge och dess aktier är noterade 

på Oslobörsen i Norge under börssymbolen WEIFA. 

 
De finansiella rapporterna godkändes för utgivande av styrelsen den 26 april 2017. 

 
 
 
 

Not 2 Sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper 

 
 

De huvudsakliga redovisningsprinciperna som använts vid utarbetandet av dessa finansiella 

rapporter anges nedan. Dessa principer har konsekvent tillämpats på alla redovisade år, om 

inte annat anges. 

 
Weifa ASA:s finansiella rapporter och styrelsens rapport utarbetas endast på engelska. 

 
2.1 Grund för förberedelserna 
De finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med den norska bokföringslagen § 3–9 

och bestämmelser om förenklad tillämpning av IFRS utfärdade av finansdepartementet 

2014. 

 
Företaget har använt följande förenklingar från redovisnings- och beräkningsreglerna i 

IFRS: Avvikelser har gjorts ifrån IAS 10.12-10.13 och IAS 18.30, vilket resulterar i att 

utdelningar och koncernbidrag har redovisas i enlighet med den norska bokföringslagen. 

 
Weifa ASA:s principer överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper, som beskrivs i Not 2 i 

koncernredovisningen. Där noten för moderbolaget skiljer sig väsentligt från noten för koncernen, visas 

dessa separat. I övrigt hänvisas till noten i koncernredovisningen. 

 
2.2 Investeringar i dotterbolag och intresseföretag 
Investeringar i dotterbolag och intresseföretag redovisas enligt kostnadsmetoden i 

moderbolagets konton. Investeringarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 

nedskrivningar. Nedskrivningar till verkligt värde redovisas under nedskrivningar i 

resultaträkningen. 

 

2.3 Segmentrapportering 
Weifa ASA:s verksamhet är för närvarande organiserad som en operativ enhet för interna 

rapporteringsändamål. Därmed presenteras ingen segmentinformation i dessa finansiella rapporter. 

 
2.4 Redovisning av koncernbidrag 
Koncernbidrag från helägda dotterbolag redovisas som finansiella intäkter så länge som 

bidragen inte överstiger det ackumulerade resultatet från dotterbolagets förvärvsdatum. 

Intäkterna redovisas efter skatt. Koncernbidrag avseende resultatet före förvärvsdatumet 

redovisas som en reduktion mot investeringen (efter skatt). Om koncernbidragen överstiger 

de ackumulerade vinsterna i dotterbolaget efter förvärvet, behandlas betalningen som en 

reduktion av investeringens redovisade värde. 

 
 
 
 

Not 3 Andra rörelsekostnader 
 
 
(TNOK) 2016  2015 

 
Marknadsförings- och reklamkostnader - 724 

Externa tjänster 5 453  4 441 

Allmänt, försäljnings- och administrationskostnader 135  1 902 

Andra rörelsekostnader 5 587  7 067 

 
 
Ersättningar till revisorerna 
 
(TNOK) 2016  2015 

 
Lagstadgad revision 149  183 

Andra försäkringstjänster 241  693 

Summa ersättningar till revisorer 390  876 
 

 
Alla avgifter är exklusive moms 
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Not 4 Löner och lönerelaterade kostnader 
 
 

(TNOK) 2016  2015 

 
Ersättning till styrelse 1 601  1 032 

Övriga lönekostnader 18  442 

Summa löner och lönerelaterade kostnader 1 619  1 474 

 
Genomsnittligt antal manår: - - 

 
 

Företaget hade inte några anställda under åren 2016 och 2015. Lönekostnader avser 

betalade och upplupna arvoden till styrelsen, se Not 26 i koncernredovisningen för Weifa 

ASA. 

 
 
 
 

Not 5 Finansiella poster 
 

 
(TNOK) 2016  2015 

 
Ränteintäkter från bankinsättningar 266  576 

Ränteintäkter från koncernföretag - 3 476 

Emottagna koncernbidrag 79 713  31 412 

Summa finansiella intäkter 79 979  35 464 

 
Räntor på lån 14 486  19 388 

Andra finansiella kostnader 1) 19 306  5 091 

Summa finansiella kostnader 33 792  24 479 

 
Nettofinansiering 46 187  10 985 

 
1) Engångskostnad på 17,5 MNOK kopplat till återköp av egna obligationer. 

Not 6 Skatter 
 
 
Skatteberäkning 
 
(TNOK)                                                                                                                                              2016                       2015 

 
Resultat före skatt                                                                                             38 981               2 244 

Permanenta skillnader                                                                                                    14 080                 -3 375 

Förändringar i temporära skillnader                                                                  -7 805                     48 

Skattegrund                                                                                                      45 256              -1 083 

 
Skatteeffekt av förändring i netto uppskjuten skatteskuld/tillgång                                        13 265                             -305 

Skatteeffekt av permanenta skillnader redovisade till eget kapital                                           -                                911 

Skatteeffekt av skattesänkning från 25 % till 24 %                                                                7 793                             16 432 

Skattekostnad                                                                                               21 058                  17 038 

 
Avstämning av skatter 
 
(TNOK)                                                                                                                                             2016                       2015 

 
Resultat före skatt                                                                                            38 981                2 244 

Skatt bedömd till förväntad skattesats (25 %)                                                                   9 745                              606 

Skatteeffekt permanenta skillnader, resultaträkningen                                                                  3 520                                  -  

Skatteeffekt av skattesatssänkning från 25 % till 24 %                                                                    7 793                       16 432 

Skattekostnad, exklusive effekt av nedskrivning av uppskjuten skattefordran   21 058           17 038 

Ej bokförd uppskjuten skattefordran                                                                          -                        - 

Bokförd uppskjuten skattefordran                                                                              -                        - 

Skattekostnad                                                                                               21 058              17 038 
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 LÅNGSIKTIGA KORTSIKTIGA RÄNTA KONCERN KONCER
N FORDRINGAR FORDRINGAR INTÄKTER FRÅN BIDRAG BIDRAG 

(TNOK) DOTTERBOLAG DOTTERBOLAG DOTTERBOLAG FORDRINGAR SKULDER 

 

Weifa AS 
 

- 
 

1 518 
 

3 476 
 

31 412 
 

- 

Summa - 1 518 3 476 31 412 - 

 

 
 
 

 
 

Temporära skillnader Not 7 Investeringar i koncernföretag 
 

(TNOK) 2016  2015 

 
Anläggningstillgångar -663 -837 

Långfristiga skulder - 180 

Kortfristiga skulder 2 492  -450 

Underskottsavdrag -781 159  -831 285 

 
 
2016 

 
(TNOK) 

 

 
 
 
REGISTRE
RAT 
KONTOR 

 

 
 
 
AKTIEK
APITAL 

 
 
 
 
ÄGARINTRES
SE 2015 

 
 
 
 

RÖSTRÄ
TT 2015 

 

 
 
 
REDOVIS
AT 
VÄRDE 

 

 
 
 
RESUL

TAT 
2016 

 

 
 
 
EGET 

KAPITA
L 2016 

Netto skattereducering tillfälliga skillnader -779 330  -832 392 

 
Netto uppskjuten skattefordran -187 039  -208 098 

 
Per den 1 januari -208 098  -224 225 

Skatteintäkt/(kostnad) under perioden redovisad i resultaträkningen 21 058  17 038 

Övriga - -911 

Uppskjutna skattefordringar, ej bokförda - - 

Uppskjutna skattefordringar, bokförda -187 039    -208 098 

Weifa  AS               Oslo, Norge   NOK              100 %    100 %   1 159 149       53 714        77 253 

 
Weifa ASA förvärvade 100 % av aktierna i Cederroth AS den 15 januari 2016 och kontrollerar 

följaktligen 100 % av företaget från det datumet. Cederroth AS döptes om till Weifa Derma AS i 

januari 2016 och slogs samman med Weifa AS i november 2016. 

 
Transaktioner med närstående parter 

2016 
 

 
Ett skattemässigt underskott kan överföras vidare på obestämbar tid, och bolagsskattesatsen på 24 % används för 

beräkning av netto uppskjutna skattefordringar. Den uppskjutna skattefordran redovisas vid 

utgången av 2016 eftersom Weifa AS har en stark resultathistorik och uppskattningar 

framöver visar att det kommer att utnyttjas inom de kommande åren. 

 

(TNOK) 
LÅNGSIKTIGA 
FORDRINGAR 
TILL 
DOTTERBOLAG 

KORTSIKTIGA 
FORDRINGAR 
TILL 
DOTTERBOLAG 

RÄNTEINTÄKT
ER FRÅN 
DOTTERBOLA
G 

KONCERNBIDR
AG 
FORDRINGAR 

KONCERNBIDRA
G SKULDER 

Weifa AS - 24 641  - 79 713  - 

Summa - 24 641  - 79 713  - 

 
2015 

Se Not 9 i koncernredovisningen. 

 
En uppskjuten skattefordran för outnyttjade underskottsavdrag redovisas endast i den 
utsträckning det är sannolikt att 

 
(TNOK) 

REGISTRER
AT KONTOR 

AKTIEK
APITAL 

ÄGARINT
RESSE 
2015 

RÖST
RÄTT 
2015 

REDOVI
SAT 
VÄRDE 

RESU
LTAT 
2015 

EGET 
KAPITAL 
2015 

beskattningsbara överskott kommer att finnas tillgängliga gentemot vilka avdragen kan utnyttjas. 

En väsentlig förvaltningsbedömning krävs för att bestämma beloppet på de uppskjutna 

skattefordringarna som kan redovisas, baserat på den sannolika tidpunkten och nivån på framtida 

beskattningsbara överskott, och uppskjutna skattefordringar har redovisats i balansräkningen. Det 

redovisade beloppet är mest känsligt för förväntade framtida beskattningsbara överskott, men den 

uppskjutna skattefordran förväntas utnyttjas inom de kommande 7–8 åren baserat på företagets 

starka lönsamhetshistoria och närvaro i den stabilt växande hälsovårdssektorn. Information om 

uppskjutna skattefordringar redovisas i Not 9. 

Weifa  AS Oslo, Norge   NOK 100 %    100 %   1 087 639  42 151  85 827 

Weifa Derma AS 

(transaktionskostnader)Oslo, Norge   NOK 100 %    100 % 800  - - 

 
Transaktioner med närstående parter 2015 
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Not 8 Finansiella tillgångar och skulder per 
kategori 

 
 
VERKLIGT VÄRDE 

 

REDOVISAT VÄRDE 

 

 
Nedan följer en jämförelse per klass av redovisade värden och verkliga värden för alla 

finansiella instrument som redovisas i de finansiella rapporterna: 

 

(TNOK) 

 
Finansiella tillgångar 

HIERARKINIVÅ    KATEGORI  2016  2015

Andra fordringar 1  Lånefordringar och kundfordringar 39  - 

Summa 39  - 

De finansiella tillgångarna består huvudsakligen av likvida medel som erhållits genom emissioner  
av eget kapital. De finansiella skulderna består huvudsakligen av ett obligationslån och  
leverantörsskulder och andra skulder som uppkommer direkt från dess verksamhet. 

Finansiella skulder 

 Upplåning – Banklån 1 Andra finansiella skulder till upplupet 
anskaffningsvärde 

347 508 - 

 Upplåning - 
Obligationslån 

1 Andra finansiella skulder till upplupet 
anskaffningsvärde 

-  340 609 

Det verkliga värdet av de finansiella tillgångarna och skulderna ingår i det belopp på vilket 
instrumentet 

Leverantörsskulder 1 Andra finansiella skulder till upplupet 
anskaffningsvärde 

113 169 

skulle kunna bytas ut i en aktuell transaktion mellan villiga parter, annat än i en tvångs- eller Övriga skulder 1 Andra finansiella skulder till upplupet 
anskaffningsvärde 

3 247 10 777 

likvidationsförsäljning. Summa   350 868 351 555 

 
Koncernen använder följande hierarki för att bestämma och upplysa om det verkliga 

värdet på finansiella instrument genom värderingstekniker: 

Nivå 1: Uppskattade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder 

Nivå 2: Andra tekniker för vilka alla indata som har en signifikant påverkan på det redovisade 

verkliga värdet är observerbara, antingen direkt eller indirekt 

Nivå 3: Tekniker som använder indata som har en signifikant påverkan på det redovisade verkliga 

värdet som inte är baserade på observerbara marknadsdata 

Följande metoder och antaganden användes för att uppskatta de verkliga värdena: 

·Kassa och bankinsättningar, kundfordringar och andra kortfristiga fordringar samt 

leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder uppgår till deras ungefärliga redovisade 

värden på grund av de kortfristiga löptiderna för dessa instrument. 

 

Not 9 Likvida medel 
 

 

(TNOK) 
 

2016 
 

2015 

 

Kontanter i banker 
 

1 074 
 

27 420 

Kontanter för förvärvet av Cederroth AS - 118 500 

Summa 1 074 145 920 
 

 
Kontanter i banker intjänar ränta med rörliga räntor baserade på bankernas dagliga 
inlåningsräntor. 

 
I december 2015 överenskom Weifa med Orkla ASA att förvärva Cederroth AS. Transaktionen 

slutfördes i januari 2016. För att finansiera förvärvet slutfördes en privat placering på 118,5 

MNOK i december.
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NAMN 

 
ANTAL AKTIER 

ÄGARANDEL 

 

WATRIUM AS 1) 

 

4 716 282 
 

12,9 % 

EUROCLEAR BANK 2 596 746 7,1 % 

HOLTA LIFE SCIENCES 2) 1 824 392 5,0 % 

MP PENSJON PK 1 642 087 4,5 % 

STOREBRAND VEKST 1 620 402 4,4 % 

KLP AKSJENORGE 1 233 205 3,4 % 

SOLAN CAPITAL AS 956 428 2,6 % 

HOLBERG NORGE 930 000 2,5 % 

STOREBRAND NORGE 926 000 2,5 % 

ARCTIC FUNDS 882 964 2,4 % 

KLP AKSJENORGE 810 059 2,2 % 

VERDIPAPIRFONDET DNB 768 567 2,1 % 

VERDIPAPIRFONDET ALF 612 751 1,7 % 

MUSTAD INDUSTRIER AS 500 000 1,4 % 

NORDEA NORGE 483 721 1,3 % 

STOREBRAND OPTIMA 442 000 1,2 % 

OLLIS INDUSTRI AS 380 000 1,0 % 

BORGEN INVESTMENT 373 647 1,0 % 

GOLDMAN SACHS & CO 352 997 1,0 % 

NORDEA KAPITAL 349 717 1,0 % 

ÖVRIGA AKTIEÄGARE 14 070 104 38,6 % 

TOTALT ANTAL AKTIER 36 472 069 100 % 

 

 

 

Not 10 Emitterade aktier, aktiekapital och 
reserver 

 

De 20 största aktieägarna och ägarintressena per den 31 december 2016 

 
 

ANTAL AKTIER (I 
TUSENTAL) 

VÄRDE 
(TNOK) 

 
Per den 1 januari 2015  1 586 603  237 991 

Omvänd aktiesplit oktober (2:1 split) -793 302   - 

Privata placeringar  118 500  35 550 

Per den 31 december 2015  911 801  273 541 

 
Per den 1 januari 2016  911 801  273 541 

Omvänd aktiesplit juli (25:1 split) -875 329  - 

Per den 31 december 2016  36 472  273 541 

 
Varje aktie har ett nominellt värde på 7,50 NOK per aktie (2015: 0,30 per aktie) 
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Aktier ägda av styrelsen och ledningen per den 31 december 2016 

 
Styrelsen 

 
ANTAL AKTIER 

 
WATRIUM AS 1) 4 716 282 

HOLTA LIFE SCIENCES 2) 1 824 392 

CIPRIANO AS 3) 80 000 

MUTUS AS 4) 60 000 

ESPEN TIDEMANN JØRGENSEN  4 800 

 
Verkställande ledning

Den totala kostnaden som redovisas för tilldelning av aktieoptioner till anställda och som 
härrör från koncernens aktierelaterade ersättningsprogram reglerat med eget 
kapitalinstrument uppgick till cirka 4,6 MNOK för året som slutade den 31 december 2016 
(2015: 6,5 MNOK). 

 
Efter den 25:1 omvända aktiespliten (tredje kvartalet 2016) och utdelningsbetalningen på 

0,05 NOK per aktie (andra kvartalet 2016), har lösenpriset och antalet optioner minskat med 

motsvarande år 2016. 

 
Efter den omvända aktiespliten i förhållandet 2:1 och utdelningsbetalningen som gjordes i 

oktober 2015 om 0,09 NOK per aktie har de utestående aktieoptionerna justerats på 

motsvarande sätt 2015 

 

Följande tabell illustrerar antalet tilldelade optioner och deras vägda genomsnittliga 

lösenpris: 
 

ANTAL AKTIER 

 
SIMEN NYBERG-HANSEN, CFO 80 001 

KATHRINE  G. ANDREASSEN,  CEO  80 000

 
Aktieoptioner 

ASTRID T. BRATVEDT, VP R&D 40 000 

OLE HENRIK ERIKSEN, COO  20 001 

MORTEN H. SAND, VP SALES  15 010 
 

1) Kontrolleras av direktör Kristin L. A. Wilhelmsen 
2) Representeras av direktör Espen Tidemann Jørgensen 
3) Kontrolleras av ordföranden Einar J. Greve 
4) Kontrolleras av direktör Thomas Settevik 

 

 

Not 11 Aktierelaterade ersättningar 
 
 

Koncernens nyckelanställda erhåller ersättning i form av aktierelaterade ersättningar under 2014 

och 2015. Aktieoptionerna har ett lösenpris på 22,75–35,25 NOK per aktie, vilket är lika med 

aktiens slutpris på dagen för tilldelning. Aktieoptionerna har en löptid på 3 år, varav 1/3 kan lösas 

in efter 12, 24 och 36 månader. När optionerna löses in är ett antal aktier med ett värde 

motsvarande 25 % av den realiserade vinsten på optionerna föremål för försäljningsförbud under 

2 år.  

 

Anställdas aktieoptioner är inte föremål för några prestationsbaserade intjäningsvillkor. Företaget 

har möjligheten att reglera aktieoptionerna i kontanter, men de har ingen rättslig eller informell 

förpliktelse att återköpa eller erbjuda reglering i kontanter för tilldelade optioner. Icke-intjänade 

aktieoptioner annulleras när arbetstagaren har meddelats om avslutande.
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(TNOK) 2016 2015 

 

Räntebärande lån 
 

347 508 
 

- 

Obligationslån - 340 609 

Upplåning 347 508 340 609 

 

Not 12 Upplåning Not 14 Åtaganden och oförutsedda utgifter 
 
 
Företaget har inga leasingförpliktelser eller andra oförutsedda utgifter. 
 
 
 
 

Not 15 Ersättningar till ledningsgruppen 
 

Weifa återfinansierade sin skuld i början av andra kvartalet 2016. Det nya DNB-banklånet uppgår till 

350 MNOK för en period av fem år och har en ränta på tre månader Nibor plus 2,40 % med nuvarande 

hävstång. 

 
Ersättningar till styrelsen 

 
 
 
2016  2015 

 
Lånet har en löptid om 5 år, med återbetalningar på 15 MNOK efter 36, 42, 48 och 54 

månader. Återstående del (290 MNOK) betalas vid upphörande, 2:a kvartalet 2021. Lånet har 

en årlig räntesats på 2,4 % + NIBOR 3M, med kvartalsvisa räntebetalningar. Det bokförda 

värdet vid första redovisning var det verkliga värdet vid initiering med avdrag för 

transaktionskostnader. Efterföljande värdering sker till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen 

är också skyldig att upprätthålla en räntetäckningsgrad på inte mindre än 3,0x och en 

skuldsättningskvot på max 5,0. Företaget uppfyller avtalsvillkoren vid årsslutet. Koncernen 

hade 2016 en total räntekostnad på 8,7 MNOK på banklånet. 

 
 
 
 

Not 13 Andra kortfristiga skulder 
 
 
 

(TNOK) 2016  2015 

 
Upplupna räntekostnader 2 527  2 694 

Andra upplupna kostnader 720  5 703 

Andra kortfristiga skulder - 2 379 

Summa 3 247  10 776 

 
(TNOK)                                                                       STYRELSEARVODEN   ÖVRIGT    STYRELSEARVODEN     ÖVRIGT       
         
        

 
Einar J. Greve (ordförande)                                                  735               44                  -                 - 

Tomas Settevik (styrelseledamot)                                          71                  -                 -                 - 

Lise Hammergren (styrelseledamot)                                       71                  -                 -                 - 

Kristin  L. A. Wilhelmsen (styrelseledamot)                             71                  -                 -                 - 

Espen Tidemann Jørgensen (styrelseledamot)                      12                  -                 -                 - 

Siri Mangschou (styrelseledamot)                                         49                  -                 -                 - 

Frank Marius Hansen (styrelseledamot)                                 28                  -                 -                 - 

Ole Enger (före detta styrelseledamot)                                 155                  -            119                  - 

Glen Rødland (före detta ordförande)                                   143                  -            250                  - 

Yvonne Litsheim Sandvold (före detta styrelseledamot)          85                  -            150                  - 

Reuben Segal (före detta styrelseledamot)                               -                  -               31                 - 

Øystein Stray Spetalen (före detta styrelseledamot)              85                  -            150                  - 

Synne Syrrist (före detta styrelseledamot)                            85                 -               150                   - 

Martin Nes (före detta styrelseledamot)                                 -                 -                40                 - 

Summa                                                                               1 591               44             890                  - 

 
Siffrorna för 2016 och 2015 är ersättningar som betalats under året. 

 
Ersättning till verkställande ledning 
Verkställande ledningen är anställd i Weifa AS (se Not 26 i Weifa ASA:s 

koncernredovisning). 

Avseende aktier som ägs av styrelsen och verkställande ledning per den 31 

december 2016, se Not 10.

 
Avseende aktieoptioner som ägs av verkställande ledning per den 31 december 2016, se Not 

11. 66 



Weifa ASA – Årsrapport 2016 

AKTIEBOLAGETS 
KONTON 

67 

 

 

 
 

Not 16 Transaktioner med närstående parter 
 
 

Närstående parter är sådana som innefattar bestämmande inflytande, gemensam kontroll eller 

betydande inflytande. Närstående parter har en ställning som gör det möjligt för dem att ingå 

transaktioner med företaget som inte genomförs mellan icke-närstående parter. Samtliga 

transaktioner inom koncernen har baserats på armlängdsprincipen. 

 
Weifa-koncernen är noterad på Oslobörsen. Koncernens moderbolag är Weifa ASA. En förteckning över 

dotterbolagen finns i Not 7. Alla transaktioner mellan moderbolaget och dotterbolagen visas rad för rad i 

moderbolagets separata rapporter och avlägsnas i koncernredovisningen 

 
Se Not 26 i Weifa ASA:s koncernredovisning för mer information om lån och ersättningar till 

ledning och styrelse. 

 
Övriga transaktioner med närstående parter 
I samband med försäljningen av B2B-verksamheten 2015 ingick Weifa ett konsultavtal med 

Gross Management AS (”GM”), enligt vilket GM tillhandahöll tjänster och råd avseende 

omstrukturering av Weifa AS och verkställandet av försäljningen med det relaterade 

aktieutbudet. För dessa tjänster hade GM rätt till en avgift på 2 MNOK.  GM styrdes vid 

försäljningstidpunkten av Glen Rødland och Øystein Stray Spetalen, vilka var styrelseledamöter 

i Weifa fram till december 2015. Konsultavtalet godkändes av bolagsstämman den 16 april 

2015. 

 
 

Einar J. Greve, som valdes till ordförande den 11 december 2015, har tidigare ingått avtal 

med Weifa genom sitt helägda företag Cipriano AS kopplat till strategiska rådgivningstjänster, 

som under vissa förutsättningar kan leda till ersättning om 1,5 MNOK. 

Not 17 Händelser efter rapporteringsperioden 
 
 
Se koncernnot 29. 
 
 
 
 

Not 18 Redogörelse för fastställande av 
löner och annan ersättning till verkställande 
ledningen 
 
 
Enligt den norska aktiebolagslagen (”Lagen”) sektion 6-16a, ska styrelsen utarbeta ett 

uttalande om fastställande av löner och andra ersättningar till CEO och övriga ledande 

befattningshavare. 

 
Ett uttalande enligt lagens sektion 6-16a ska innehålla riktlinjer för upprättande av löner och 

andra ersättningar och bör också ange huvudprinciperna i företagets lönepolicy för ledande 

befattningshavare. 

 
Sektion 6-16a tredje stycket i lagen kräver också att styrelsen redovisar den aktuella 

lönepolicyn för ledande befattningshavare som tillämpades under föregående budgetår. 

 
Företagets lönepolicy för verkställande ledning – huvudprinciper 

Syftet med företagets ersättningspolicy är att attrahera och behålla personal med den 

kompetens som koncernen behöver för att uppnå Weifas mål att bli ett ledande nordiskt 

företag inom konsumenthälsa. Den allmänna policyn är att betala fasta löner och 

pensioner, samtidigt som man erbjuder bonusar och optioner och/eller aktier som är 

knutna till koncernens resultat och som förenar företagets ledande befattningshavares 

och aktieägares intressen. 

 
Löner och andra ersättningar 
Fasta löner 

Det är företagets policy att löner till ledande befattningshavare ska ske i form av en fast 

månadslön, som återspeglar nivån på den berörda personens ställning och erfarenhet och de 

uppnådda resultaten. 
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Bonusar 
Koncernen har ett system med årliga bonusar för alla anställda med en maximal bonus på 

50 % för CEO. Bonusarna är knutna till uppnåendet av vissa mål för finansiella resultat samt 

till individuella prestationsmål. 

 
Pensionsplaner 

Principen är att pensionsplanen ska vara densamma för ledande befattningshavare som 

allmänt är överenskommet för övriga anställda. Koncernen har en avgiftsbestämd plan, och 

avgiften är 5,5 % för löner mellan 1G och 7,1G och 15 % för löner mellan 7,1G och 12G. 

 
Aktieoptioner 

I augusti 2014 tilldelade Weifa ett totalt antal av 1 182 935 (justerat för omvänd split) 

aktieoptioner till nyckelanställda för att teckna aktier i företaget. Aktieoptionerna har ett 

lösenpris på 22,75 NOK per aktie (justerat för omvänd split och utdelning), vilket är lika med 

teckningskursen i den privata placeringen som slutfördes den 24 juni 2014 för att finansiera 

förvärvet av Weifa AS. I maj 2015 beviljade Weifa ett totalt antal av 408 521 (justerat för 

omvänd split) aktieoptioner till nyckelanställda för att 

teckna aktier i företaget. Aktieoptionerna har ett lösenpris på 35,25 NOK per aktie (justerat 

för omvänd split och utdelning), vilket återspeglar priset på Oslobörsen vid tidpunkten för 

tilldelningen. I augusti 2015 beviljade Weifa ett totalt antal av 144 260 (justerat för omvänd 

split) aktieoptioner till nyckelanställda för att teckna aktier i företaget. Aktieoptionerna har ett 

lösenpris på 32,25 NOK per aktie (justerat för omvänd split och utdelning), vilket återspeglar 

priset på Oslobörsen vid tidpunkten för tilldelningen. Aktieoptioner har en löptid på 3 år, varav 

1/3 kan lösas in efter 12, 24 och 36 månader. När optionerna löses in är ett antal aktier med 

ett värde motsvarande 25 % av den realiserade vinsten på optionerna föremål för 

försäljningsförbud under 2 år. 

 
Ersättningspolicy för föregående budgetår (2016) 

Ledningens ersättningspolicy under föregående budgetår har genomförts enligt gällande 

principer för 2017. 
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Till årsstämman för Weifa ASA 

 
Rapport om revision av de finansiella rapporterna 

 
Utlåtande 

Vi har granskat de finansiella rapporterna för Weifa ASA omfattande de finansiella rapporterna för moderbolaget 

och koncernen. Moderbolagets finansiella rapporter omfattar den finansiella ställningen per den 31 december 2016, 

resultaträkningen, redovisningen av kassaflödet och förändringar i eget kapital för det gångna året samt noter till de 

finansiella rapporterna och en sammanfattning av betydande redovisningsprinciper. 

Koncernredovisningen omfattar den finansiella ställningen per den 31 december 2016, resultaträkningen, 

rapporten över totalresultatet, kassaflöden och förändringar i eget kapital för det gångna året samt noter till de 

finansiella rapporterna, inklusive en sammanfattning av betydande redovisningsprinciper. 

Enligt vårt utlåtande 

►      är de finansiella rapporterna upprättade i enlighet med lagar och föreskrifter; 

►      redovisar de finansiella rapporterna i alla väsentliga delar moderbolagets finansiella ställning per 

den 31 december 2016, samt dess finansiella resultat och dess kassaflöden för året som slutade i 

enlighet med den norska bokföringslagen samt redovisningsstandarder och praxis som allmänt 

accepteras i Norge; 

►      redovisar koncernredovisningen på ett rättvisande sätt, i alla väsentliga delar, koncernens 

finansiella ställning per den 31 december 2016 och dess finansiella resultat samt dess kassaflöden 

för året som då slutade i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de 

antagits av EU. 

 
Grunder för yttrandet 

Vi har utfört vår revision i enlighet med lagar, föreskrifter och revisionsstandarder och praxis som allmänt 

accepteras i Norge, inklusive Internationella revisionsstandarder (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 

vidare i vår rapport i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna. Vi är oberoende av 

företaget i enlighet med de etiska kraven som är relevanta för vår revision av de finansiella rapporterna i Norge, och 

vi har uppfyllt vårt etiska ansvar enligt lagar och föreskrifter. Vi har också uppfyllt våra övriga etiska förpliktelser i 

enlighet med dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för vårt utlåtande. 

 
Viktiga revisionsfrågor 

Viktiga revisionsfrågor är de frågor som enligt vår professionella bedömning var av största vikt vid vår revision 

av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa frågor togs upp i samband med vår revision av 

de finansiella rapporterna som helhet, och i bildandet av vår åsikt därom, och vi lämnar inte ett separat 

yttrande om dessa frågor. För varje fråga nedan ger vi en beskrivning om hur vår revision behandlade 

respektive fråga i det sammanhanget. 

Vi har uppfyllt det ansvar som beskrivs i vår rapport i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella 

rapporterna, inklusive i samband med dessa frågor. Följaktligen omfattade vår revision prestation av förfaranden 

som utformats för att svara på vår bedömning av riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. 

Resultaten av våra revisionsförfaranden, inklusive de förfaranden som utförts för att ta itu med frågorna nedan, 

utgör grunden för vårt revisionsutlåtande om de finansiella rapporterna. 

Bedömning av nedskrivning av immateriella tillgångar med bestämbara och obestämbara nyttjandeperioder  

Per den 31 december 2016 uppgick det redovisade värdet av goodwill och övriga immateriella tillgångar med 

obestämbar och bestämbar nyttjandeperiod till 1 254 MNOK, 83 % av de totala tillgångarna. Goodwill och 

andra immateriella tillgångar härrörde från förvärven av Weifa AS år 2015 och av Cederroth AS år 2016. 

Uppskattningar av återvinningsvärdet för de immateriella tillgångarna kräver ledningens bedömning som 

omfattar uppskattningar om framtida försäljning, bruttomarginaler, rörelsekostnader, slutlig värdestegringstakt, 

investeringar och diskonteringsräntan. Ledningens årliga nedskrivningsbedömning är en viktig revisionsfråga 

eftersom bedömningsförfarandet är komplext, och kräver betydande bedömning samt innebär väsentliga 

osäkerheter vid uppskattningen. 

Våra revisionsförfaranden innefattar, bland annat, en utvärdering av antaganden för intäkter som ledningen 

prognostiserat. Vi jämförde rörelsekostnaderna med godkända budgetar och historiska data och övervägde 

den tillväxt som koncernen tillämpade. Vidare jämförde vi riskpremierna i den vägda genomsnittliga 

kapitalkostnaden med externa data, och övervägde ledningens justeringar för företagsspecifika faktorer. Vi 

bedömde noggrannheten i tidigare års antaganden av ledningen och utvärderade den konsistensnivå som 

tillämpats i värderingsmetodologin från tidigare år. Vi testade också den matematiska noggrannheten av 

värderingsmodellen och utförde känslighetsanalys av de antaganden som använts. Vi har bedömt 

koncernens upplysningar i noterna 4 och 14 i koncernredovisningen om de antaganden för vilka resultaten 

av nedskrivningsprövningen är mest känsliga. 

Redovisning av uppskjutna skattefordringar   

Per den 31 december 2016 uppgick det redovisade värdet av uppskjutna skattefordringar, huvudsakligen till 

följd av underskottsavdrag, till 87 MNOK för koncernen och 187 MNOK för moderbolaget. Uppskattningen om 

huruvida det finns tillräckliga skatteintäkter för att utnyttja underskotten kräver bedömning från ledningen. 

Ledningens bedömning omfattar uppskattningar om framtida försäljning, bruttomarginaler, rörelsekostnader, 

räntekostnader och de antaganden som ligger till grund för dessa uppskattningar. Redovisningen av 

uppskjutna skattefordringar är en viktig revisionsfråga eftersom bedömningsprocessen är komplex, kräver 

betydande bedömning samt innebär väsentliga osäkerheter vid uppskattning. 

Våra revisionsförfaranden omfattade bland annat en utvärdering av den tillämpade perioden för 

beskattningsbara överskott genom att ta hänsyn till marknadsegenskaperna och koncernens ställning samt 

dess varumärken inom denna marknad. Vidare utvärderade vi sannolikheten för framtida beskattningsbara 

överskott inom den tillämpade perioden, genom att ta hänsyn till antagandena för intäkter som ledningen 

prognostiserat. Vi jämförde rörelsekostnaderna med godkända budgetar och historiska data och övervägde 

den tillväxt som koncernen tillämpade. Vi bedömde noggrannheten i tidigare års antaganden av ledningen 

och utvärderade den konsistensnivå som tillämpats i metodologin från tidigare år. Vi testade också den 

matematiska noggrannheten av modellen och utförde känslighetsanalys av de antaganden som använts. 

Vi hänvisar till Noterna 4 och 9 i koncernredovisningen avseende uppskjutna skattefordringar. 

 
Övrig information 

Övrig information utgörs av den information, utöver de finansiella rapporterna och vår revisionsrapport därom, 

som finns i företagets årsredovisning. Styrelsen och den verkställande direktören (ledningen) ansvarar för den 

övriga informationen. Vårt yttrande om de finansiella rapporterna omfattar inte den övriga informationen, och vi 

uttrycker inte någon form av revisionsförklaring därom. 

I samband med vår revision av de finansiella rapporterna, hör det till vårt ansvar att läsa igenom den övriga 

informationen, och därmed överväga om den övriga informationen väsentligen motsäger de finansiella 

rapporterna eller vår kunskap som erhållits vid revisionen, eller på annat sätt verkar vara väsentligt felaktig. 

Om vi, baserat på det arbete vi utfört, slår fast att det finns väsentligt felaktiga uppgifter i denna övriga 

information, måste vi rapportera detta faktum. Vi har inget att rapportera i detta avseende. 

 
Ledningsansvaret för de finansiella rapporterna 

Ledningen är ansvarig för att upprätta och redogöra för dessa finansiella rapporter i enlighet med den 

norska bokföringslagen och redovisningsstandarder samt praxis som i allmänhet 

 
Oberoende revisors rapport – Weifa ASA 

http://www.ey.no/
http://www.ey.no/
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accepteras i Norge för moderbolagets finansiella rapporter och International Financial Reporting Standards så 

som de antagits av EU för koncernens finansiella rapporter, och för sådan intern kontroll som ledningen 

bestämmer är nödvändig för att göra det möjligt att upprätta finansiella rapporter som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, oavsett om det beror på oegentligheter eller fel. 

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är ledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att 

fortsätta som löpande verksamhet, genom att, i förekommande fall, redovisa frågor som rör den löpande 

verksamheten och genom att använda den löpande verksamhetens grunder för redovisning, med förbehåll 

för att ledningen inte har för avsikt att avveckla företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har 

andra realistiska alternativ än att göra så. 

 
Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna 

Vårt mål är att få en rimlig försäkran om att de finansiella rapporterna som helhet inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel, och att utfärda en revisionsrapport som 

innehåller vårt utlåtande. Rimlig försäkran är en hög grad av försäkran, men det är ingen garanti för att en 

revision som utförs i enlighet med ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de, enskilt eller 

sammanlagt, rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska besluten som användarna fattar på grundval av 

dessa finansiella rapporter. 

Som en del av en revision enligt lagar, föreskrifter och allmänt accepterade revisionsprinciper i Norge, 

inklusive ISA, utövar vi vår professionella bedömning och upprätthåller professionell skepsis under hela 

revisionen. I vårt arbete ingår det även att: 

►      identifiera och bedöma riskerna av väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, oavsett om de beror på 

oegentligheter eller fel, utforma och genomföra revisionsförfaranden som svarar mot dessa risker, och att erhålla 

revisionsbevis som är tillräckliga och lämpliga för att utgöra grund för vårt yttrande. Risken av att inte upptäcka en 

väsentlig felaktighet som uppstår till följd av oegentligheter är högre än för en till följd av fel, eftersom oegentligheter 

kan innebära samverkan, förfalskningar, avsiktliga utelämnanden, felaktiga uppgifter eller åsidosättande av intern 

kontroll. 

►      få en förståelse för intern kontroll som är relevant för revisionen för att utforma revisionsförfaranden som är 

lämpliga under omständigheterna, men inte för att ge ett utlåtande om effektiviteten i företagets interna kontroll 

►      bedöma lämpligheten i de redovisade redovisningsprinciperna och rimligheten av redovisningsuppskattningar med 

relaterade upplysningar som görs av ledningen. 

►      dra slutsatser om huruvida ledningens användning av den löpande verksamhetsbasen för redovisning är lämplig och, 

baserat på de erhållna revisionsbevisen, om det föreligger väsentliga osäkerheter i samband med händelser eller 

omständigheter som kan ge betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin löpande verksamhet. Om vi 

konstaterar att det föreligger en väsentlig osäkerhet, är vi skyldiga att rikta uppmärksamhet i vår revisionsrapport till 

relaterade upplysningar i de finansiella rapporterna eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, att ändra vårt 

utlåtande. Våra slutsatser bygger på revisionsbevis som erhållits fram till datumet för vår revisionsrapport. Eventuella 

händelser eller omständigheter kan dock leda till att företaget upphör att fortsätta som löpande affärsverksamhet. 

►      utvärdera den övergripande redovisningen, strukturen och innehållet i de finansiella rapporterna, inklusive 

upplysningarna, och huruvida de finansiella rapporterna redovisar de underliggande transaktionerna och händelserna 

på ett sätt som framkallar en rättvisande redovisning. 

►      skaffa tillräckligt lämpliga revisionsbevis angående den finansiella informationen från företagen eller 

affärsverksamheten inom koncernen för att ge ett utlåtande om koncernredovisningen. Vi ansvarar för riktningen, 

tillsynen och prestationen av koncernens revision. Vi är ensamt ansvariga för vårt revisionsutlåtande. 

Vi informerar dem som är ansvariga för styrning om bland annat den planerade omfattningen och 

tidsgränsen för revisionen och betydande revisionsresultat, inklusive eventuella betydande brister i den 

interna kontrollen som vi identifierar under vår revision. 

Vi ger också dem som är ansvariga för styrning ett utlåtande om att vi har följt relevanta etiska krav om 

oberoende, och informerar dem om alla relationer och andra frågor som rimligen kan anses påverka vårt 

oberoende och, i förekommande fall, relaterade skyddsåtgärder. 

Av de frågor som de som är ansvariga för styrning informerats om, bestämmer vi de frågor som var av 

största betydelse vid revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden och därför är 

de viktiga revisionsfrågorna. Vi beskriver dessa frågor i vår revisionsrapport såvida inte lagar eller föreskrifter 
utesluter offentliggörande av frågan eller när vi, i extremt sällsynta fall, bestämmer att en fråga inte ska ingå i 
vår rapport eftersom de negativa konsekvenserna av detta, inom rimliga skäl, skulle förväntas överväga de 
allmänna intressefördelarna med sådan information. 

 
Rapport om andra lagar och föreskrifter 
 
Yttrande om styrelsens rapport och uttalanden om bolagsstyrning och företagens sociala 

ansvar 

Baserat på vår revision av de finansiella rapporterna som beskrivits ovan, är det vår uppfattning att den 

information som redovisas i styrelsens rapport över de finansiella rapporterna och i redogörelsen för 

bolagsstyrning och företagens sociala ansvar, antaganden om den fortsatta verksamheten, samt förslaget till 

dispositioner, är förenlig med de finansiella rapporterna och följer lagar och författningar. 

 
Yttrande om bokföring och dokumentation 

Baserat på vår revision av de finansiella rapporterna som beskrivits ovan och de kontrollförfaranden som vi 

har ansett nödvändiga i enlighet med International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, 

”Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”, är det vår 

uppfattning att ledningen har fullgjort sin plikt att säkerställa att företagets bokföringsinformation är korrekt 

bokförd och dokumenterad enligt lag och god redovisningssed i Norge. 

 
Oslo den 26 april 2017 

ERNST & YOUNG AS 

 
[signatur] 
Rolf Berge 

Auktoriserad revisor (Norge) 

 
Oberoende revisors rapport – Weifa ASA Oberoende revisors rapport – Weifa ASA 



 

 

 


